Od 4 maja 2020 r. otwieramy Hotel Gorczowski**** dla wszystkich Gości. Zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Zdrowia, ze względu na panującą sytuację epidemiczną, wdrożyliśmy kompleksowe
rozwiązania, które mają na celu zadbać o Państwa bezpieczeństwo podczas pobytu w naszym hotelu,
jak również bezpieczeństwo naszych pracowników oraz ich rodzin.

W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO
1. Pracownikom hotelu przed rozpoczęciem pracy mierzona jest temperatura. W przypadku złego
samopoczucia lub wystąpienia niepokojących objawów, są odsyłani do domu, gdzie pozostają
na obserwacji.
2. Każde stanowisko pracy na terenie hotelu wyposażyliśmy w płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki
ochronne oraz maseczkę. Jako personel stosujemy dezynfekcję rąk zgodną z procedurami
zalecanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, dzięki czemu dbamy o Państwa oraz swoje
bezpieczeństwo.
3. Dezynfekujemy powierzchnie w pokojach, z którymi mają Państwo kontakt podczas pobytu
w hotelu, ze szczególnym naciskiem na poniższe elementy:
•

klamki, włączniki świateł, panele dotykowe

•

telewizory i piloty do telewizorów

•

stoliki nocne, lampki nocne

•

biurka, telefony

•

czajniki elektryczne, lodówki

•

wieszaki na ubrania

•

baterie łazienkowe, przyciski w toaletach i podłogi w łazienkach

Ponadto regularnie wietrzymy wszystkie użytkowane pomieszczenia.
4. Ogólnodostępne powierzchnie, tj.: blat recepcyjny, toalety, lobby, winda, klamki, poręcze
dezynfekujemy ze zwiększoną częstotliwością.
5. Przygotowaliśmy dla Państwa preparaty do dezynfekcji rąk. Dostępne są przy wejściu do hotelu,
przy recepcji oraz w wyznaczonych miejscach.
6. Na terenie hotelu wywiesiliśmy instrukcje dotyczące: mycia i dezynfekcji rąk, zakładania oraz
zdejmowania rękawiczek oraz maseczki.
7. Ograniczamy do minimum kontakt z Państwem podczas zameldowania, wymeldowania,
rozliczenia oraz wydania karty do pokoju. By zwiększyć dodatkowo Państwa i nasze
bezpieczeństwo, zamontowaliśmy w recepcji osłonę z pleksi.
8. Śniadania podajemy w formie serwowanej, zamiast bufetowej.

PROSIMY NASZYCH GOŚCI
1. Wybierając Hotel Gorczowski*** prosimy o przestrzeganie zasad higieny. Regularna
dezynfekcja rąk i utrzymanie dystansu od innych osób pozwolą na stworzenie bezpiecznych
warunków Państwa pobytu w naszym hotelu.
2. W przypadku nagłej zmiany Państwa stanu zdrowia podczas pobytu w naszym hotelu, prosimy
o pozostanie w pokoju i telefoniczny kontakt z recepcją, pod nr wew. 01.

Życzymy Państwu przyjemnego pobytu i dużo zdrowia!

