
RECEPCE A VSTUPNÍ PROSTORY
– namátkové měření teploty bezkontaktním teploměrem
–  pravidelná dezinfekce rukou dezinfekčními gely, které budou k dispozici  

v celém objektu (stejně tak jako jednorázové rukavice a roušky)
– kde to bude možné, bude zaveden online check-in
–  v rámci omezení kontaktu mezi klienty hotelu a personálem bude provoz 

recepce omezen
–  pokoje budou hostům přiřazovány tak, aby byl mezi klienty zajištěn 

dostatečný odstup

POKOJE A SPOLEČNÉ PROSTORY HOTELU
– maximální možné dodržování bezpečných rozestupů minimálně 1,5 metru
–  důkladné čištění a dezinfekce společných vnitřních i venkovních prostor
–  vybavení hotelu bude uspořádáno s cílem zajistit minimální koncentraci hostů
–  při úklidů pokojů budou aplikována zvýšená hygienická pravidla a kontakt  

s personálem bude omezen na minimum
–  systém čištění vzduchu bude nově instalován i v přilehlých zónách, veškeré 

prostory budou pravidelně a důkladně větrány
–  vstup do fitness a wellness center může být z důvodu snížení koncentrace 

hostů omezen, případně bude nutné si vstup předem rezervovat
– animační programy budou probíhat bez fyzického kontaktu

RESTAURACE
– časy snídaní, obědů a večeří budou prodlouženy
– počet stolů bude limitován a bude mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost
– vstup do prostor restaurace bude možný pouze po předchozí dezinfekci rukou
– hosté vždy vyčkají na usazení ke stolu hotelovým personálem
–  personál bude při pohybu v restauraci využívat ochranné pomůcky (roušky  

a rukavice)
–  prostírání bude jednorázové, stoly, židle, nádobí, skleničky, příbory, menu apod. 

budou po každém hostovi důkladně dezinfikovány

BAZÉN A JEHO OKOLÍ
–  voda v bazénu bude kontrolována několikrát za den podle nejpřísnějších 

hygienických pravidel
–  lehátka budou rozmístěna přibližně 2 metry od sebe a budou pravidelně  

a důkladně čištěna a dezinfikována
– z důvodu zajištění dostatečných rozestupů může být kapacita bazénu snížena
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