Szanowni Państwo,
sytuacja w jakiej się znaleźliśmy stawia przed wszystkimi wiele wyzwań. Opracowaliśmy zestaw
procedur, aby zapewnić Państwu pełne bezpieczeństwo nie umniejszając komfortu Państwa
wypoczynku w Hotelu i Restauracji Dworek 1885. Czujemy się również zaszczyceni
przypominając Państwu, że od lat cieszymy się niezwykle wysokimi ocenami czystości w hotelu.

Bezpieczna i smaczna restauracja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwiększamy odstępy pomiędzy stolikami w restauracjach do 2 metrów.
Śniadanie serwowane jest w oddzielnej sali - porcjowo dla każdego
Codziennie ozonujemy wszystkie restauracje i bar hotelowy.
W restauracjach działa krzyżowa wentylacja zapewniająca nieprzerwaną wymianę powietrza na
świeże.
Przed wejściem do restauracji umieściliśmy się środki do dezynfekcji rąk i jednorazowe
rękawiczki.
Dezynfekujemy stoliki w restauracjach po każdym Gościu.
Kelnerzy wyposażeni są w maski ochronne oraz jednorazowe rękawiczki.
Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP
oraz GMP przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.
Kucharze pracują w rękawiczkach i przyłbicach.

Bezpieczne powierzchnie wspólne
•
•
•
•

Skracamy do minimum czas potrzebny na zameldowanie (bez zbędnych formalności).
W hotelu mogą znajdować się jedynie goście hotelowi i pracownicy.
Wszystkie powierzchnie wspólne (toalety, klamki) dezynfekujemy kilka razy dziennie.
Przy schodach i w toaletach umieściliśmy środki do dezynfekcji rąk.

Bezpieczne pokoje
• Dezynfekujemy klamki, piloty, włączniki, uchwyty i wszystkie powierzchnie płaskie.
• Pracownicy działu hotelowego wyposażeni są w maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Po
sprzątnięciu pokoju osoba sprzątająca zdejmuje rękawiczki, dezynfekuje ręce i w nowych
rękawiczkach wnosi do pokoju czyste wyposażenie takie jak ręczniki, szlafroki, pościel.
• Wdrożyliśmy dodatkowe procedury sanitarne w zakresie prania i dowożenia czystej pościeli do
hotelu.

Bezpieczni pracownicy
• Wszystkie dostawy odbywają się zachowaniem dystansowania społecznego i zasad higieny.
• Wszyscy pracownicy zobligowani są do częstej dezynfekcji rąk, pracy w rękawiczkach i
maseczkach higienicznych.

Drodzy Goście,
wszystkie te działania podejmujemy, aby zapewnić Państwu bezpieczny i niezakłócony
zmartwieniami wypoczynek. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni
i gwarantujemy, że dołożymy najwyższych starań, aby tego zaufania nie zawieźć.
Zespół Dworek 1885 Ostrzeszów

