Szanowni Państwo,

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych gości wprowadziliśmy szereg działań
profilaktycznych, mających na celu zminimalizowanie zagrożenia związanego z wirusem.

Nasze pokoje każdorazowo przechodzą gruntowne odkażanie po wymeldowaniu się gości. 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.
Ozonowanie jest metodą, do której wykorzystywany jest gaz – ozon (O3) czasem nazywany aktywnym
tlenem, który jest jednym z najskuteczniejszych spośród znanych środków. Ozonowanie wykorzystuje
reakcje chemiczną, polegającą na wchodzeniu w działanie ze związkami organicznymi o szkodliwym
wpływie na ludzki organizm takimi jak pleśń, grzyby (oraz ich zarodniki), drobnoustroje (bakterie, wirusy,
pierwotniaki, roztocza, alergeny). W efekcie w pomieszczeniu giną wszystkie szkodliwe związki, a w
powietrzu pozostaje świeży, delikatny zapach.

Dodatkowo, po ozonowaniu służba pięter dezynfekuje wszystkie blaty, drzwi, szafki, stoliki nocne klamki w
pokojach, przyciski. 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.

Analogicznie taką samą profilaktykę stosujemy w naszej restauracji, salach konferencyjnych oraz wszystkich
częściach wspólnych hotelu. Co 2 godziny odkażane są wszystkie klamki w drzwiach, przyciski w windach
oraz poręcze na klatce schodowej. Sale konferencyjne są ozonowane oraz dezynfekowane preparatem
Medisept Quatrodex Extra po zakończeniu się każdego spotkania.

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. W recepcji i restauracji goście mogą
zdezynfekować dłonie żelem antybakteryjnym na bazie alkoholu etylowego wykazującym działanie
bakteriobójcze i grzybobójcze. Żel do rąk przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji rąk metodą
wcierania.

W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa naszych gości, wszyscy pracownicy Ilonn Hotel
zobowiązani są do przestrzegania restrykcyjnych zaleceń dyrekcji.

