BEZPIECZNY
HOTEL

Przestrzegamy wymogów
bezpieczeństwa chroniących
przed Covid - 19

BEZPIECZNY HOTEL - BEZPIECZNY GOŚĆ
ZASADY OCHRONY PRZED COVID -19
STOSOWANE W HOTELU ILONN
ZALECANE PRZEZ GIS I WHO

1. HOTEL

- Stosowanie przez obsługę hotelu maseczek/ przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
- Dezynfekcja każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego,
oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w hotelu(dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek,
armatury, poręczy, wietrzenie pokoju hotelowego).
- Pełna i systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy,
terminali, kart pokojowych, przestrzeni wspólnej oraz ciągów komunikacyjnych w hotelu.
- Zapewnienie w recepcji hotelu, lobby oraz restauracji dyspenserów z płynem
do dezynfekcji rąk.
- Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w hotelu.
- Systematyczne ozonowanie przestrzeni wspólnej oraz pokoi. Procedura przeprowadzana
certyfikowanym urządzeniem przez wyspecjalizowanych pracowników hotelu.
- Na życzenie Gości darmowa maseczka oraz rękawiczki jednorazowe, wliczone
w cenę pokoju.
- Posiłki dostarczane w formie Room Service(na życzenie).

2. PRACOWNICY
- Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika
do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych
oddelegowanie pracownika do domu.
- Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, mycie rąk, itp. przez
wszystkich pracownIków znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić
kontakt z Gośćmi.
- Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa
Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania
szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
- Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników - łatwo dostępny
i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, szatniach.
- Dezynfekcja przestrzeni wspólnych pracowników - szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych
oraz magazynów.

ŚRODKI STOSOWANE W NASZYM HOTELU
Do odkażania używamy specjalnego generatora ozonu marki Ultrasonix Aircleaner 98 W
– 7000 mg/h. Ozonowanie to bezpieczna i skuteczna metoda dezynfekcji i oczyszczania
bez wykorzystywania chemii.
Do dezynfekcji powierzchni używany jest Medisept Quatrodex Extra, stosowany nie
tylko w branży hotelarskiej i gastronomicznej, ale także do mycia i dezynfekcji w obszarze
medycznym. Preparat gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo stosowania, wysoką
redukcje ryzyka zakażenia oraz szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
Na życzenie gości dostępny jest u nas także Medisept Velodes soft, płyn do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji rąk, który działa na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy. Płyn
dezynfekuje ręce w 30 sekund,posiada właściwości przedłużające działanie
bakteriobójcze do 3 godz.
Termometr

