
Nasze działania w związku z pandemią COVID-19 
 
Szanowni Goście  

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa rodzin podczas pobytu w naszym hotelu 

oraz z myślą o całym personelu, wprowadziliśmy zmiany w obiekcie. Chcemy spełnić 

wszelkie oczekiwania odnośnie bezpieczeństwa, aby w dalszym ciągu mogli Państwo czuć się 

u nas jak w domu – czyli bezpiecznie i w swobodnej atmosferze.  
 

 BEZPIECZNA LOKALIZACJA 
 Jesteśmy kameralnym obiektem, który znajduje się małej miejscowości, z dala od 

przemysłu i dużych ośrodków turystycznych. Posiadamy zaledwie 26 pokoi, przez 
co w hotelu mamy możliwość zminimalizowania kontaktów z innymi Gośćmi.  

 Przy obiekcie znajduje się wiele terenów zielonych, gdzie bez obaw można wyjść na 
spacer czy też bezpośrednio na szlaki Beskidu Niskiego  

 

 

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA 
 

RECEPCJA  

 zakaz przebywania na terenie hotelu osobom niezameldowanym 

 przy wejściu do obiektu obowiązkowa dezynfekcja rąk za pomocą bezdotykowego 
podajnika, przez co nie będzie możliwości przeniesienia wirusów przez bezpośredni 

dotyk powierzchni urządzeń. 

 ograniczenie osób oczekujących w recepcji wraz z zachowaniem bezpiecznej 
odległości 

 zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych 

 terminal płatniczy został zabezpieczony folią ochronną i dezynfekowany jest po 
każdym użyciu 

 

  

     POKOJE 

 sprzątanie pokoi zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, oraz dezynfekcja 
powierzchni płaskich oraz sprzętów; TV, pilotów, telefonów, klamek, włączników 
światła  

 po każdym pobycie Gościa pokoje są poddawane dezynfekcji techniką ozonowania  

 aby ograniczyć kontakt bezpośredni między pracownikami i Gośćmi – pokoje są 
sprzątane wyłącznie na życzenie Gości po zgłoszeniu takiej chęci w recepcji  

  wszystkie czynności sprzątające są wykonywane pod nieobecności Gościa w 
pokoju 

 Doba hotelowa obowiązuje w godzinach 16.00 w dniu przyjazdu do 12.00 w dniu 
wyjazdu 

 Zapewniamy możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji hotelu 
  

      PRZESTRZEŃ WSPÓLNA 

 w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa zarażenia się wirusem pomieszczenia takie jak 

aneks kuchenny, siłownia, spa oraz grota solna będą niedostępne 

  w miejscach wspólnych ograniczone będzie przebywanie osób  

 w  hotelu  w miejscach ogólno dostępnych umieszczono płyny do dezynfekcji  

 przed  i po  skorzystaniu z  bilarda,  stołu do piłkarzyków obowiązkowo należy 
zdezynfekować ręce 

  zachęcamy do zachowania niezbędnego dystansu 2 metrów między osobami  
   

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji czy 

środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:  

 18 351 00 18   wew 1000  lub mailowo pod adresem: hoteljasmin@kombinatkietrz.pl  

 
Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i 

duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki 

szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/  
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