
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
• zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi

w każdym domku w łazienkach
• zachęcamy Gości do utrzymywania bezpiecznych 2-metrowych odległości w kontaktach

bezpośrednich na terenie ośrodka
• przed wejściem do każdego domku oraz w recepcji umieszczone są płyny do dezynfekcji

rąk
• zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed każdorazowym wejściem do recepcji czy

domku
• zachęcamy Gości do używania maseczek ochronnych w kontaktach bezpośrednich na

terenie ośrodka
• na teren obiektu mają wstęp wyłącznie Goście ośrodka, pracownicy i dostawcy

• na bramie wjazdowej na teren obiektu dokonywany jest pomiar temperatury
(bezdotykowo) oraz przeprowadzany jest wywiad ze wszystkimi wjeżdżającymi Gośćmi i
dostawcami. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek kontrolować Gości w jednorazowych

rękawiczkach oraz w masce ochronnej
• Goście, dostawcy i pracownicy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce

po wejściu na teren obiektu

BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE OŚRODKA
RECEPCJA

• przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Gość
• osoby oczekujące na obsługę recepcji muszą przebywać w bezpiecznych 2-metrowych

odległościach 
• recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i przyłbicach ochronnych

• dezynfekujemy ladę recepcyjną po każdym Gościu
• przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk - zachęcamy Gości

do dezynfekcji rąk przed dokonaniem formalności
• zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych – płatności kartą bądź przelew na

rachunek bankowy przed przyjazdem

DOMKI 
• każdy domek jest generalnie sprzątany, a wszystkie powierzchnie takie jak blat, kran,

sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora są dezynfekowane specjalnymi
środkami odkażającymi o stężeniu powyżej 60%, aby zapewnić naszym Gościom komfort i

bezpieczeństwo
• po każdym pobycie Gościa domek jest dezynfekowany - zakupiliśmy ozonatory, które w
ciągu 30 minut usuwają z powietrza pomieszczenia groźne dla zdrowia bakterie, wirusy,
zarodniki grzybów, pleśni i alergenów. Chcemy, aby mieli Państwo pewność, że domek

jest w pełni wolny od wirusów i bezpieczny
• w każdym domku znajduje się instrukcja jak należy prawidłowo myć dłonie

• przed wejściem do każdego domku oraz w środku znajdują się środki do dezynfekcji rąk
• pralnia, z której usług korzystamy, pierze pościel w temperaturze minimum 60 stopni i

dodatkowo pościel jest maglowana w wysokiej temperaturze do 160 stopni.


