
 



 

FUNKCJONOWANIE SELMENT RESORT podczas epidemii COVID-19 

 

1. Maksymalna liczba Gości Hotelowych w obiekcie: 116 osób. 
2. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zameldowane. 
3. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji. 
4. W naszym obiekcie dezynfekujemy klucze, terminale płatnicze, klamki, uchwyty, blat 

recepcji oraz wszystkie inne, często dotykane powierzchnie po każdym z Gości. 
5. Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach ogólnodostępnych (korytarze, 

klatka schodowa, recepcja) oraz zachowanie dystansu społecznego minimum 2 m. 
6. Po wymeldowaniu, pokój jest gruntowanie wietrzony. Dezynfekowane są wszystkie 

powierzchnie użytkowe i dotykowe oraz całe wyposażenie znajdujące się w pokoju oraz w 
łazience (TV, pilot, biurka, szafy, itp.) Pościel, ręczniki są prane. 

7. Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez GIS oraz MZ, spożywanie posiłków w 
restauracji hotelowej odbywa się na określonych zasadach: 

-  Do restauracji goście hotelowi powinni wchodzić w maskach ochronnych, oraz 
zdezynfekować dłonie. Przy zajęciu stolika, maska może być zdjęta. 

- Zmniejszona zostaje ilość stolików na restauracji, tak aby zachować 2 metrową 
odległość od każdego stolika. 

- Godziny posiłków (rotacje), uzależnione są od ilości osób, które jednocześnie mogą 
przebywać na restauracji (z zachowaniem 2 metrowego odstępu) 

- Wszystkie posiłki podawane są bezpośrednio do stolika. 

- Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze  
osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw 
siebie. 

- Stoliki, powierzchnie oraz całe wyposażenie są dezynfekowane każdorazowo po 
każdym Gościu. 

- Wszystkie powierzchnie z którymi ma styczność każdy Klient, są dezynfekowane. 

8. W związku z epidemią COVID-19, wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia (sauna, 
siłownia, świetlice, sale konferencyjne) zostają zamknięte do odwołania. 

9. Z kajaków, rowerków wodnych mogą korzystać jednocześnie 2 osoby z wyłączeniem 
osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie. 

 

Wytyczne będą aktualizowane na bieżąco, zgodnie z Rozporządzeniem Rządu. 
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OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE w związku z epidemią COVID-19  
 
 
Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą? TAK/NIE  
 
Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK/NIE  
 
Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie, bądź był w 
ciągu ostatnich dni, miesięcy objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)? TAK/NIE  
 
Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji?  
(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE  
 
Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w  
objawy u kogoś z domowników ? TAK/NIE  
 
Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny miał styczność z osobami, które przebywały na 
kwarantannie, bądź miały pozytywny wynik testu na COVID-19? TAK/NIE  
 
 
 
…………………………………………..……..……                          ……………………………………….…………………………………….  
Data                                                                                             czytelny podpis Klienta / opiekuna*  
 
 
 
 
*Oświadczam, że wszystkie podane informacje w ankiecie są prawdziwe i kompletne. 


