INFORMACJE DLA GOŚCI HOTELU GORCZOWSKI ORGANIZUJĄCYCH
IMPREZY, TJ. PRZYJĘCIA, SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE, WESELA
W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII SARS-CoV-2 W POLSCE
Zapewnienie bezpieczeństwa Gościom oraz innym osobom z zewnątrz,
a także pracownikom podczas imprez w Hotelu Gorczowski
1. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2,
przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
2. Na dzień przed imprezą należy przekazać Event Managerowi pełną listę Gości wraz
z kontaktami do udostępnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie potrzeby.
3. Przy jednym stole może przebywać wyłącznie rodzina lub osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, a co za
tym idzie - dystansu między Gośćmi, liczba osób przy stole zostanie zredukowana o 20%.
4. Hotel rekomenduje częste wietrzenie pomieszczeń.
5. Ogólnodostępne przestrzenie i powierzchnie, tj. recepcja, toalety, poręcze, klamki, włączniki
świateł, podłogi, blaty itd. dezynfekowane są ze zwiększoną częstotliwością (co godzinę).

Bezpieczna organizacja imprez
1. Hotel rekomenduje zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (min. 2 m) oraz częste
mycie rąk.
2. Hotel zapewnia ogólnodostępne dozowniki z płynem dezynfekującym w wyznaczonych
miejscach: przy wejściu do obiektu, w obszarze sali jadalnej, na każdym piętrze przy windzie.
3. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych zostały wywieszone instrukcje mycia rąk.
4. Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji zostały umieszczone instrukcje: dezynfekcji rąk,
zakładania i zdejmowania rękawiczek, zakładania i zdejmowania maseczek.
5. Mając na względzie bezpieczeństwo pozostałych Gości hotelu, jak również jego pracowników,
w lobby hotelowym nie mogą przebywać Goście biorący udział w imprezie.
6. W windzie może przebywać tylko i wyłącznie 1 osoba.
7. W toaletach hotelowych mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, natomiast w Centrum
Bankietowo-Konferencyjnym - maksymalnie 4 osoby.
8. Hotel zawiesza usługi, które zwiększałyby zagrożenie zakażeniem Gości oraz pracowników
(np. dostarczenie bagaży do pokoju, przekazanie odzieży do szatni).
9. W przypadku nagłej zmiany stanu zdrowia któregoś z Gości, obsługa hotelowa prosi
o niezwłoczne przekazanie takiej informacji recepcji hotelowej.
10. Rozwiązania, jakie zastosowaliśmy, by zadbać o bezpieczeństwo naszych Gości, jak również
o bezpieczeństwo

pracowników,

dostępne

są

na

www.hotelgorczowski.pl, w zakładce: Dla bezpieczeństwa.

stronie

internetowej

hotelu:

