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COVID-19 HÁZIREND VENDÉGEK RÉSZÉRE 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET  

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY FÉKENTARTÁSA ÉRDEKÉBEN 

 

 Ezt tesszük az  
Ön érdekében 

 

Számítunk az 
együttműködésére 

HÁTTÉR Folyamatosan egyeztetünk a 
szakmai szervezetekkel és 

hatóságokkal. 
Követjük a hazai és nemzetközi 

híreket.  
 

Figyelje Ön is a híreket, és tartsa 
be az érvényben lévő 

szabályozásokat! 

FELELŐSSÉG Betartunk minden óvintézkedést, 
melyet a hatóságok és 

jogszabályok előírnak számunkra. 

Döntsön felelősen az utazásáról, 
hogy a megfelelő 

óvintézkedések mellett, végre 
eljöjjön a vágyott kikapcsolódás! 

MEGELŐZÉS A légkondicionáló és légbefúvó 
berendezések fertőtlenítő 

karbantartáson estek át. A kinti 
friss levegőt fújjuk a közösségi 

terekbe. A melegvíz 
rendszerünket magas hőfokon 

fertőtlenítettük. 
A kilincseket, kapcsolókat 

naponta többször fertőtlenítjük, 
és ugyanígy teszünk mindennel, 

amit meg lehet érinteni (korlátok, 
lift gombok, stb.) 

 

Ön is sokat tehet azért, hogy 
már az utazás előtt és alatt, 

vigyázzon magára. Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni a 

megfelelő és gyakori kézmosás 
fontosságát! 

 
 

RECEPCIÓ Recepciónkat plexi fallal láttuk el, 
így az ügyintézés biztonságosabb.  

 
Kérjük, csak akkor lépjen a 

pulthoz, ha nem áll senki sem 
előtte!  

 
A szobakártyákat minden 

használat után fertőtlenítjük, a 
wellness órákkal ugyanígy 

teszünk. Kitöltéshez használt 
tollakat külön gyűjtjük, és 

fertőtlenítés után helyezzük 
vissza. 

 

Vegye igénybe gyors-check-in 
szolgáltatásunkat, és adja meg 

adatait kényelmesen már 
otthonról! 

 
Tartson távolságot, ha 

várakoznia kell, és ha lehetséges 
válassza az érintésmentes 

fizetési módokat! 
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 Ezt tesszük az  
Ön érdekében 

 

Számítunk az 
együttműködésére 

SZOBÁK Mindig is úgy takarítottunk, hogy 
biztonságos legyen a környezet. 

Rutinos kollégáink most még 
emeltek a tisztaság fokán. 

Külön odafigyelünk mindenre, 
amit a vendég megérint, aminek 

gombja van. A fürdőszobákat 
naponta fertőtlenítjük. 

 

Bízzon kollégáink 
szakértelmében! 

 
A higiéniai intézkedéseinket úgy 
állítottuk össze, hogy az otthon 
biztonsága várja az érkezőket. 

KÖZÖSSÉGI 
TEREK 

Sokat szellőztetünk. A szellőző 
berendezések tisztítását az 

előírásoknak megfelelően mindig 
elvégezzük.  

 
A játszószobát kollégáink 4 

óránként átfertőtlenítik. Csak 
olyan játékokat hagytunk bent, 

amivel ez elvégezhető. 
 

Ha közösségi térbe lép, kérjük, 
használja a kézfertőtlenítő 

állomásokat! 
 

A kicsi gyerekekre most 
fokozottan kell figyelni, hiszen 
ők még gondtalanul élik meg a 

távolságtartás kérdését.  
 

ÉTTERMI 
KISZOLGÁLÁS 

 
Az étkészletet, evőeszközöket, 
fűszertartókat fertőtlenítjük. 

Papírszalvétát használunk. 
 

Különösen figyelünk minden 
felületre, eszközre és gombra, 

amit meg kell érinteni. 
 

 
Legyen partnerünk abban, hogy 
ha a létszám úgy kívánja, választ 
a lehetséges reggeli és vacsora 

időpontok közül. 
 

A közös családi étkezés így 
valóban zavartalan lesz, 
figyeljenek egymásra! 

 

ÉTELEK Az ételek elkészítésnél eddig is 
komoly előírásoknak kellett 

megfelelnünk, gyakorlatunk van a 
szigorú szabályok betartásában. 

 
A büfépultnál eldobható 

kesztyűket helyeztünk ki, kérjük 
használják minden alkalommal, 
és utána dobják a kihelyezett 

szemetesekbe.  
A berendezéseket és felületeket 

rendszeresen fertőtlenítjük. 
 

Mielőtt az étterembe lépne, 
kérjük, használja a 

kézfertőtlenítő állomást! 
 

Használja a kihelyezett 
kesztyűket! Minden szedésnél 

újat! 

 Ezt tesszük az  
Ön érdekében 

Számítunk az 
együttműködésére 
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A CSAPAT Munkatáraink egészségesen 
érkeznek a munkába. Betegség 

gyanújával senki sem jöhet 
dolgozni. 

 
Higiéniás képzést tartottunk. A 

tanultakat folyamatosan 
ismételjük.  

 
Munkatársaink szabályosan 

viselik a kesztyűt és a maszkot. 
 

Kérjük, működjön együtt velünk, 
mikor a szabályok betartására 

kérjük! 
 

Közös odafigyeléssel 
észrevétlenül tehetünk azért, 

hogy a pihenés (majdnem) 
olyan legyen, mint (nem is 

olyan) régen. 

BIZALOM Munkatársainkat megtartottuk, 
az üzemszünet alatt felújítottunk 

és karbantartottunk.  
 

Optimistán készülünk a jövőre. 

Köszönjük, hogy bennünket 
választott és ránk bízza a 

pihenését! 
 

Az Ön/Önök biztonsága 
érdekében hoztunk új 

szabályokat, és nem engedtünk 
a jól bevált régiekből. 

+ 1 
VÉSZ ESETÉN 

Protokollt dolgoztunk ki, ha egy 
vendég esetében a vírus gyanúja 

felmerül. 
 

Több szobát zárva tartunk, hogy 
szükség esetén azonnal 

megoldható legyen a vendég és 
családtagjainak elkülönítése. 

 
Az orvosi ügyelettel kapcsolatos 

tájékoztatást a recepción 
elhelyeztük. 

 

Egy esetben kérjük Öntől, hogy 
ne induljon el hozzánk: ha a 
családban bármilyen fertőző 

betegség tüneteit észleli! 
 

Ha mégis a helyszínen történik 
megbetegedés, kérjük, azonnal 
jelezze telefonon a recepciónak, 

és ne látogassák a közösségi 
tereket! 

 

Mindent megteszünk, hogy szállodánk falain kívül tartsuk a 

kórokozókat, 

kérjük, legyen ebben partnerünk! 

A megváltozott helyzetben is zavartalan, 

igazi kikapcsolódást szeretnénk biztosítani Önnek/Önöknek! 


