
Przestrzegamy procedur bezpieczeństwa
We follow safety procedures

Zapewniamy kameralność
We provide intimacy

Dbamy o naszych Gości
We take care of our Guests

Oferujemy zieloną strefę
We offer green zone

We disinfect surfaces
Dezynfekujemy powierzchnie

Korzystamy z lokalnych produktów
We use local products

Zachowujemy bezpieczne odstępy
We keep a safe distance

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI DLA CIEBIE! 
WE ARE PREPARED FOR YOU!

BĄDŹMY BEZPIECZNI! 
LET'S BE RESPONSIBLY SAFE!



Wszyscy Pracownicy zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa
Wszyscy Pracownicy Hotelu obsługujący Gości zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych
Personel został wyposażony w instrukcje: dezynfekcji rąk, mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczki

Przy ladzie recepcyjnej może przebywać tylko jedna osoba
W trakcie meldowania Goście są proszeni o zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy sobą (1,5m)
Przy ladzie recepcyjnej zachowana jest odpowiednia odległość między Recepcjonistą a Gościem 
Przy recepcji zostały wydzielone strefy dla oczekujących
Przy recepcji został zorganizowany ruch jednokierunkowy (osobne wejście i wyjście)
W recepcji znajdują się dwa oddzielnie stanowiska do wypełniania kart pobytu
Meldowanie grup konferencyjnych powyżej 10 osób odbywać się będzie w salach konferencyjnych 

W recepcji udostępnione zostały: instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki, instrukcja zakładania 

W pokojach nie mogą przebywać osoby niezameldowane
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

Zachęcamy Gości do regulowania płatności w formie bezdotykowej
Długopisy wręczane przez Recepcjonistę są jednorazowe i przekazywane do dalszego użytku Gościa, 

Wszystkie powierzchnie dotykowe są regularnie dezynfekowane
Przy recepcji jest dostępny automatyczny dozownik z płynem dezynfekującym ręce
Na recepcji istnieje możliwość zakupienia środków ochrony osobistej (maseczki jednorazowe konfekcjonowane,

rękawiczki jednorazowe konfekcjonowane)

PERSONEL

    oraz rękawiczek

RECEPCJA

    lub w wyznaczonych bezpiecznych strefach

    i zdejmowania rękawiczek, procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem, 
    telefony alarmowe w przypadku podejrzenia zakażenia

    czy trudności w oddychaniu, obsługa Hotelu Kolumna Park*** ma prawo do odmowy zameldowania, 
    z dalszą instrukcją postępowania sanitarnego

    który z niego skorzystał

Drodzy Goście, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz Pracownikom Hotelu Kolumna Park***
informujemy, że przestrzegamy poniżej wymienionych procedur. 

Niektóre zapisy mogą ulec zmianie, w zależności od wprowadzania oficjalnych wytycznych 
określających szczegółowe zasady bezpieczeństwa w hotelach.

BĄDŹMY BEZPIECZNI! 
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W HOTELU KOLUMNA PARK***



Wszystkie powierzchnie dotykowe są regularnie dezynfekowane
Obsługa pięter wyposażona jest w rękawiczki jednorazowego użytku
Każdy pokój jest dokładnie wietrzony po wymeldowaniu Gościa
Przy pobytach dłuższych niż dwie doby, dodatkowy serwis sprzątający przeprowadzony zostanie tylko 

Bielizna hotelowa podlega usłudze prania w wyspecjalizowanej i certyfikowanej pralni

Wszystkie powierzchnie dotykowe w częściach wspólnych Hotelu są regularnie dezynfekowane    
W hotelowych łazienkach umieszczone są mydła antybakteryjne i płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje,

Punkty przeznaczone do dezynfekcji rąk są umieszczone w pobliżu: recepcji, lobby, toalet i windy 
Przestrzenie ogólnodostępne są regularnie wietrzone

Wszystkie powierzchnie dotykowe są regularnie dezynfekowane
Instrukcja i środki bezpieczeństwa wprowadzone przez Hotel, przedstawiane są przed każdym spotkaniem  
Serwisy kawowe wydawane są w formie serwowanej
Asortyment serwisu kawowego dostarczony będzie w konfekcjonowanych opakowaniach
Zapewniona została odpowiednia powierzchnia w myśl aktualnego rozporządzenia (1 osoba na 4m2)
Sale konferencyjne są systematycznie wietrzone

Istnieje możliwość dezynfekcji dłoni przed wejściem do restauracji 
Wszystkie powierzchnie dotykowe są regularnie dezynfekowane
W restauracji i barze zachowane zostały odpowiednie odstępy pomiędzy miejscami dla Gości 

Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pomieszczenia restauracji są systematycznie wietrzone

POKOJE

    na życzenie Gości (w czasie nieobecności Gości w pokoju)

POWIERZCHNIE OGÓLNODOSTĘPNE/WSPÓLNE

    jak poprawnie myć i dezynfekować dłonie  

KONFERENCJE      

RESTAURACJA

    w myśl aktualnego rozporządzenia (1 osoba na 4m2)    

    W innym przypadku przy stoliku mogą siedzieć pojedyncze osoby

BĄDŹMY BEZPIECZNI! 


