
 

W trosce o bezpieczeństwo Gości i naszych pracowników pracujemy zgodnie z wytycznymi dla
funkcjonowania hoteli w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wydanymi przez stosowne

instytucje.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie SPORT HOTEL podczas trwania epidemii
wirusa SARS Cov 2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości i personelu.

1. Dezynfekcja rąk przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji.
2. Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych.
3. Przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a Gośćmi 

(minimum 1,5 metra).
4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa w obszarze recepcji i przebywanie 

Gościa jak najkrócej we wszystkich częściach wspólnych hotelu.
5. Bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych w obiekcie.
6. Sprzątanie podczas pobytu odbywa się tylko na życzenie. Prosimy, aby ograniczyć je do 

niezbędnego minimum. 
7. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych.
8. Jeśli stan zdrowia pogorszy się lub zostaną zauważone niepokojące objawy u innego 

Gościa prosimy o poinformowanie pracownika recepcji. Zapewniamy pełną 
anonimowość. To dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

9. Nasze pokoje są dokładnie sprzątane i dezynfekowane po każdym Gościu. Starannie i z 
odpowiednią częstotliwością dezynfekujemy także ogólnodostępne części wspólne.

10. Hotel może odwołać zarezerwowany przez Gościa pobyt wówczas, gdy rozpoczęcie 
pobytu w oferowanych pokojach jest niemożliwe lub zagrożone, a zaistniałych przy tym 
okoliczności nie można było przewidzieć podczas dokonywania rezerwacji przez Gościa.

11. Do obowiązujących limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod 
warunkiem okazania przez te osoby:

 unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, lub zaświadczenia o szczepieniu, 
wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, przedsiębiorca ma prawo odmówić 
obsługi.
12. W recepcji i na terenie hotelu znajdują się środki do dezynfekcji rąk i wszystkie ważne 

informacje dotyczące COVID-19 min. :
a. Jak prawidłowo myć ręce
b. Jak skutecznie dezynfekować ręce
c. Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę
d. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice 
e. Numery telefonów do recepcji i miejscowej stacji sanitarno–epidemiologicznej



 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczony na teren 
obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego 
oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem 
własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

2. Jeśli gość mieszka w hotelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, 
powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu 
do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała 
się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami 
obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym 
czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się 
do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z 
zakażonym. 

4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i 
poleceń. 

RECEPCJA SPORT HOTEL TEL. 75 75 46 944

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

 W JELENIEJ GÓRZE TEL. 75 64 35 560, 693 367 922



 


