Hotel Jogar Házirend 1. számú melléklete
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK a koronavírus járvány megfékezésére

FELKÉSZÜLTÜNK
Ezt tesszük az
Ön érdekében
Folyamatosan egyeztetünk a szakmai
szervezetekkel és hatóságokkal.
HÁTTÉR

Követjük a hazai és nemzetközi
híreket. Betartunk minden előírt
óvintézkedést.

EGYÜTT SIKERÜL
Számítunk az együttműködésére

Figyelje Ön is a híreket, és tartsa be az
érvényben lévő szabályozásokat!

Nyilatkozzon érkezéskor, hogy nincsen
semmilyen betegségre utaló tünete,
nem áll kezelés, megfigyelés, vagy
Nehéz szívvel, de arra kell kérnünk
Önöket, hogy a veszélyeztetett korban karantén alatt sem Ön, sem közvetlen
FELELŐSSÉG
lévő, 65 év feletti családtagok most ne családtagja!
utazzanak a családdal.
Döntsön felelősen az utazásról, hogy a
megfelelő óvintézkedések mellett, de
végre eljöjjön a vágyott kikapcsolódás!
A légkondicionáló és légbefúvó
berendezések fertőtlenítő
karbantartáson estek át.
Saját mosodánkban magas hőfokon,
fertőtlenítő mosószerrel mossuk és
szárítjuk az ágyneműhuzatokat,
MEGELŐZÉS törölközőket.
A kilincseket, kapcsolókat naponta
többször fertőtlenítjük, és ugyanígy
teszünk mindennel, amit meg lehet
érinteni (érintőképernyők, korlátok)
vagy aminek gombja van (lift,
kávégép, ital automata, stb.).

Ön is sokat tehet azért, hogy már az
utazás előtt is vigyázzon magára. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni a
megfelelő és gyakori kézmosás
fontosságát!
Ha a napi ágynemű és/vagy törölköző
csere növelné a biztonságérzetet, erre
is lehetőség van külön díj ellenében.
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FELKÉSZÜLTÜNK
Ezt tesszük az
Ön érdekében
Recepciónkat flexi fallal láttuk el, az
ügyintézés biztonságos.
A távolságtartást szalagos korlátok
jelzik.
RECEPCIÓ

SZOBÁK

TÉR

Számítunk az együttműködésére

Vegye igénybe gyors-check-in
szolgáltatásunkat, és adja meg adatait
kényelmesen már otthonról!

Kérjük, csak akkor lépjen a pulthoz, ha
Tartson távolságot, ha várakoznia kell,
nem áll senki sem előtte.
és válassza az érintésmentes fizetési
Eldobható szobakártyát biztosítunk,
módokat!
melyet csak fel kell mutatnia az
étteremben.
Mi eddig is úgy takarítottunk, hogy egy
újszülött számára is biztonságos legyen
Bízzon kollégáink szakértelmében!
a környezet. Rutinos kollégáink most
A higiéniai intézkedéseinket úgy
még emeltek a tisztasági szinteken.
állítottuk össze, hogy az otthon
Külön odafigyelünk mindenre, amit a
biztonsága várja az érkezőket.
vendég megérint, aminek gombja van.
A fürdőszobákat naponta fertőtlenítjük.
2000 m2-es parkunkban bőven van
hely. A nagy területen párhuzamosan
lehet játszani, pihenni, relaxálni, így
elkerüljük a zsúfoltságot.
Lépten-nyomon fertőtlenítő
állomásokat helyezünk ki. Minden
közösségi mosdónkban fertőtlenítő
szappannal töltjük az adagolókat.

Sokat szellőztetünk.
KÖZÖSSÉGI
TEREK

EGYÜTT SIKERÜL

A felületeket a reggeli nyitásra és a
délután folyamán is fertőtlenítjük.

Éljen a lehetőséggel, és válogasson a
helyszínek és programok közül, hiszen
ezért választott bennünket!
A közösségi térbe lépéskor kérjük,
fertőtlenítse a kezét, és a gyerekeknek
is tanítsa meg a gép használatát!

Tartózkodjanak minél többet, kisebb
létszámokban a friss levegőn, ahol
lehetőség van távolságot tartani, de
közben gondtalanul kikapcsolódni.
Ha közösségi térbe lép, kérjük,
használja a kézfertőtlenítő
állomásokat!

A játszószobát, könyvtárat, ping-pong
A kicsi gyerekekre most fokozottan
termet átmenetileg bezártuk, a
kell figyelni, hiszen ők még
biliárdozás lehetőségét ideiglenesen
gondtalanul élik meg a távolságtartás
megszüntettük.
kérdését. A nagyok már értik, és
partnereink lesznek abban, hogy új
szabályokkal ugyan, de mégiscsak jól
érezzük magunkat.
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FELKÉSZÜLTÜNK
Ezt tesszük az
Ön érdekében
Minden vendégnek saját asztala lesz.
Az asztalok között megfelelő
távolságot hagyunk.
Az étkészletet, evőeszközöket,
ÉTTERMI
fűszertartókat fertőtlenítjük.
KISZOLGÁLÁS
Papírszalvétát használunk.

EGYÜTT SIKERÜL
Számítunk az együttműködésére

Legyen partnerünk abban, hogy ha a
létszám úgy kívánja, választ a
lehetséges reggeli és vacsora időpontok
közül.

A közös családi étkezés így valóban
Különösen figyelünk minden felületre, zavartalan lesz, figyeljenek egymásra!
eszközre és gombra, amit meg kell
érinteni.

ÉTELEK

A CSAPAT

Az ételek elkészítésénél eddig is
komoly előírásoknak kellett
megfelelnünk, gyakorlatunk van a
szigorú szabályok betartásában.

Mielőtt az étterembe lép, kérjük,
használja a kézfertőtlenítő
állomásokat!

Munkatársaink egészségesek. Extra
ellenőrző lépéseket vezettünk be.
Betegség gyanújával sem jöhet senki
dolgozni.

Kérjük, működjön együtt velünk,
mikor a szabályok betartására kérjük!

Válasszon bátran a kiadagolt ételek
A büfépultnál is munkatársaink tálalják
közül! Kollégáink előkészítik, és csak
az ételt. Így a tálalóeszközök közös
el kell venni a pultról.
használatát elkerüljük.
A büfépult ételeinél is engedje, hogy
A berendezéseket és felületeket
mi tálaljunk Önnek!
rendszeresen fertőtlenítjük.

Higiénés képzéseket tartottunk. A
tanultakat alkalmazzuk.
Munkatársaink szabályosan viselik a
kesztyűt és a maszkot.

BIZALOM

Munkatársainkat megtartottuk, az
üzemszünet alatt is dolgoztunk, és
optimistán készültünk a jövőre. Így a
szálloda a legjobb formáját mutathatja
az újranyitás pillanatában. Ismerős
arcok várják vissza Önt.

Közös odafigyeléssel észrevétlenül
tehetünk azért, hogy a pihenés
(majdnem) olyan legyen, mint (nem is
olyan) régen.

Köszönjük, hogy bennünket választott
és ránk bízza a pihenését!
Az Ön biztonsága érdekében hoztunk
új szabályokat, és nem engedtünk a jól
bevált régiekből.

Kidolgoztuk a rugalmas átfoglalási
NYUGALOM lehetőséget és így szükség esetén a
foglalás áthelyezhető.
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FELKÉSZÜLTÜNK
Ezt tesszük az
Ön érdekében
Protokollt dolgoztunk ki, ha egy
vendég esetében a vírus gyanúja
felmerül.

+1
VÉSZ ESETÉN

Több szobát zárva tartunk, hogy
szükség esetén azonnal megoldható
legyen a vendég és családtagjainak
elkülönítése.

EGYÜTT SIKERÜL
Számítunk az együttműködésére

Egy esetben kérjük Öntől, hogy ne
induljon el hozzánk: ha a családban
bármilyen fertőző betegség tüneteit
észleli.

Ha mégis a helyszínen történik
A recepción van védőfelszerelés, és fel
megbetegedés, kérjük, azonnal jelezze
vagyunk készülve a higiénés feltételek
nekünk, és ne látogassák a közösségi
biztosítására.
tereket!
Az orvosi ügyelettel folyamatos
kapcsolatban vagyunk, szükség esetén
intézkedünk.

Mindent megteszünk, hogy szállodánk falain kívül tartsuk a kórokozókat,
kérjük, legyen partnerünk ebben!
A megváltozott helyzetben is zavartalan,
igazi kikapcsolódást szeretnénk biztosítani Önnek!
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