O co prosimy?
1. Wymagana fizyczna odległość w obszarze Recepcji wynosi 1,5 m. Zapewniliśmy
oznaczenie ułatwiające odpowiednie ustawienie w kontakcie z Guest Relation.
Maksymalna liczba osób w pomieszczeniu poza pracownikiem INPOINT– to 1
osoba.
2. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób
niezakwaterowanych.
3. Prosimy o dezynfekcje rąk płynem umieszczonym przy wejściu do Recepcji.
4. Prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących zasłaniania twarzy maską.
5. Dokonywać opłat za nocleg bezgotówkowo tj. kartą kredytową lub link espago.

Jakie podejmujemy działania?
1. Nasi Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochronne tj. maski oraz rękawice.
2. Powierzchnie dotykowe w częściach ogólnodostępnych – klamki, poręcze,
uchwyty, windy są regularnie dezynfekowane.
3. Wszystkie nasze Apartamenty wyposażone są w elektroniczne klamki - kod
wysyłamy w dniu przyjazdu.
4. Po każdym pobycie dokonujemy podwójnego sprzątnięcia pokoju i dezynfekcji
wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. pilotów)
i łazienki oraz gruntownie wietrzymy pomieszczenie.
5. Personel sprzątający przestrzega używania maseczki oraz rękawiczek.
6. Dbamy o precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
7. Sprzątanie w trakcie pobytu odbywa się jedynie na życzenie – prosimy o
informację o Państwa preferencji telefonicznie z apartamentu lub na Recepcji.
8. Nasze pościele i ręczniki są prane w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu i
dostarczane w reżimie sanitarnym.
9. Jeśli życzą sobie Państwo usługę ozonowania - proszę ten fakt zgłosić
przynajmniej 24h przed przyjazdem telefonicznie lub e-mailowo.
Śniadanie
istnieje możliwość zamówienia śniadania – dostarczymy Państwu prosto pod drzwi
wybrany zestaw.
Nasze apartamenty dysponują w pełni wyposażoną kuchnią, gdzie mogą Państwo z
łatwością przygotowywać posiłki o każdej porze dnia.
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Ważne numery kontaktowe:
INFOLINIA NFZ DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA: 800 190 590
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA:
•
•
•

alarmowy: 667 881 188
informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00
dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37

SZPITALE:
•
•

Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych: 12 400 20 00
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: 12
622 93 53

PUNKT INFORMACYJNY DLA OBCOKRAJOWCÓW: 12 312 06 46
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