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SARS-CoV-2 Nyilatkozat 

 

Mindent megteszünk, annak érdekében, hogy a vírus szállodánkat messziről elkerülje. 

Kérjük, Önök is segítsenek ebben nekünk az előírások betartásával. 

 

Munkatársaink betegség gyanújával nem jöhetnek dolgozni.  

Dolgozóink egészségi állapotának ellenőrzésére cégünk ingyenesen rendelkezésre álló 
PCR teszteket használ. 

Személyzetünk minden tagja maszkban dolgozik, melyet a szabályoknak megfelelően 

viselünk.  

Dolgozóink a vírus veszélyeivel és a vele szemben való védekezés fontosságával 

kapcsolatos oktatáson vettek részt. 

Dolgozóinknak jogában áll a hotel területén a vírus ellen való védekezésnek 
ellentmondó viselkedéssel szemben verbálisan fellépni. Kérjük, működjenek együtt, 

mikor Kollégáink felhívják figyelmüket a maszk helyes viselésére vagy a távolságtartás 

fontosságára. 

 

Érkezés: 

Kérjük, érkezéskor 1 fő lépjen a recepciós pulthoz a gyors ügyintézés érdekében. 

A bejelentőlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy üzleti illetve oktatási céllal utazik, 

nincs koronavírusra utaló tünete, nem áll karantén megfigyelés alatt, illetve tudomásul 

veszi, hogy szükséges betartania a járványügyi szabályzatban rögzített általános 
higiéniai szabályokat és kormányrendeleteket Ön és többi vendég, valamint a 

személyzet egészségének megóvása érdekében. 

Amennyiben lehetősége van, válassza az érintésmentes fizetési módokat! 

Igény szerint recepciónkon térítésmentesen kesztyűt és maszkot biztosítunk Önnek. 

 

Szobák, közösségi terek: 

A kilincseket, korlátokat naponta többször fertőtlenítjük. 

Szobáinkat, közösségi tereinket fokozott körültekintéssel és speciális fertőtlenítőszerrel 
takarítjuk. 

A közösségi terekben érintés nélküli kézfertőtlenítő adagolókat helyeztünk el. 

A légkondicionáló és légbefúvó berendezések teljes tisztító karbantartáson estek át. 

Közösségi mosdóinkat az előírásoknak megfelelően naponta takarítjuk/ fertőtlenítjük. 

Amilyen gyakran csak lehet, közösségi tereinket szellőztetjük. 
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Biztosíthatjuk Önöket, hogy a mosoda, mellyel szerződésben állunk a megfelelő 

hőfokon, a higiéniai szabályoknak megfelelő vegyszerekkel mossa és szárítja az 

ágyneműket, köntösöket, törölközőket. 

A szobakártyákat fertőtlenítjük. 

Szobáinkat a legnagyobb körültekintéssel és megfelelő tisztítószerekkel takarítjuk. 

Napi szobatakarítást a vírushelyzetre való tekintettel csak kérésre végzünk. 

Amennyiben napi szobatakarítást vagy törölközőcserét szeretne, kérjük, ezt 11 óráig a 

recepción jelezni szíveskedjen! 

 

Étterem: 

Éttermünk a jelen helyzetre való tekintettel előre egyeztetett időpontban nyit ki, hogy 
Ön a vacsoráját és reggelijét nyugodtan elfogyaszthassa. 

Amennyiben nem kíván éttermünkben étkezni, vacsoráját igény szerint szobájában is 

elfogyaszthatja, reggeli helyett pedig szívesen készítünk Önnek hidegcsomagot. Kérjük 
effajta szándékukat érkezéskor, recepciós kollégáinknak jelezni szíveskedjenek.  

Kérjük, érkezéskor mindenképp jelezze étkezési szándékát.  

Mielőtt az étterembe lép, kérjük, használja a kézfertőtlenítő automatát a bejáratnál! 

Kérjük, hogy éttermünkben is viseljen maszkot, amíg helyet foglal vagy mosdóba 

megy. 

Az ételek elkészítésénél is komolyan vesszük a megkövetelt előírásokat. 

A berendezéseket, egyéb felületeket valamint asztalokat, székeket minden vendég után 

fertőtlenítjük. 

A textíliákat (terítő, textilszalvéta) papír eszközökre cseréltük (csomagolt evőeszköz, 

papírszalvéta, papír tányéralátét). 

 

Rekreációs részleg: 

Wellness részlegünkön jelen helyzetre való tekintettel sajnos zárva tart.  

Zavartalan, kellemes kikapcsolódást kívánunk minden Kedves Vendégünknek! 
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