W trosce o Twoje bezpieczeństwa – zasady obowiązujące na terenie hotelu
Sieć hotelowa MedPlaya zawsze bardzo poważnie traktuje kwestie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i
gości, zwłaszcza w tym trudnym okresie pandemii COVID-19. Dlatego wprowadziliśmy zasady, których dla
zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać podczas pobytu w naszych hotelach.
Oto zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obiektach sieci MedPlaya:
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Przygotuj się do urlopu – spakuj wystarczającą liczbę maseczek dla siebie i osób, które będą Ci towarzyszyć.
Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek podczas poruszania się po hotelu.
Zachęcamy do dokonywania płatności za pobyt i inne usługi hotelowe za pomocą karty kredytowej lub
debetowej. W przypadku grup prosimy, aby do recepcji w celu zameldowania podeszła tylko jedna osoba.
Dystans społeczny – w całym hotelu obowiązuje wymóg zachowania bezpiecznej odległości względem innych
osób. Dla przypomnienia na terenie obiektu rozmieszczone są plakaty informujące o obowiązku przestrzegania
tego wymogu.
Higiena – w częściach wspólnych hotelu znajdują się punkty z żelem dezynfekującym oraz punkty higieniczne.
Pamiętaj o regularnej dezynfekcji rąk i prawidłowym usuwaniu odpadów. Na terenie basenu znajdują się
punkty higieniczne, dzięki którym również możesz zadbać o regularną dezynfekcję swojego otoczenia.
Windy hotelowe – z tej samej windy mogą korzystać jednocześnie tylko członkowie tej samej rodziny i osoby
zakwaterowane w tym samym pokoju.
Restauracje – przed wejściem do restauracji należy zdezynfekować ręce żelem.
Ograniczenie liczby osób w restauracji – w przypadku dużego obłożenia posiłki będą serwowane w turach, na
które zostaną podzieleni nasi goście. Podziału tego należy bezwzględnie przestrzegać. Informacje o podziale na
tury są dostępne w recepcji.
Korzystanie z restauracji – należy stosować się do znaków kierunkowych przy bufetach i zachowywać dystans
społeczny, a także zakrywać usta i nos maseczką. Wymóg noszenia maseczek nie obowiązuje wyłącznie
podczas siedzenia przy stole i spożywania posiłku.
Korzystanie z baru – menu napojów i przekąsek jest dostępne w formie cyfrowej na telefonie komórkowym za
pomocą kodu QR. Stoliki i krzesła są rozmieszczone zgodnie z zasadą dystansu społecznego i z uwzględnieniem
powierzchni barów i ogródków. Nie należy przestawiać i łączyć stolików. Podczas przemieszczania się po barze i
tarasie należy nosić maseczkę.
Baseny – wymóg noszenia maseczek nie obowiązuje wyłącznie w trakcie pływania i opalania się na leżaku.
Leżaki są rozmieszczone zgodnie z zasadą dystansu społecznego i z uwzględnieniem powierzchni basenów i
tarasów. Nie należy przestawiać leżaków, a szukając cienia, trzeba zawsze mieć na uwadze zasadę dystansu
społecznego.
Punkty higieniczne na basenie – na terenie basenu znajdują się punkty higieniczne, w których są dostępne
ręczniki papierowe i żel dezynfekujący. Dzięki temu nasi goście mogą podczas korzystania z basenu zachować
czystość i higienę w swoim otoczeniu.
Pokoje hotelowe – regularnie otwieraj okno lub balkon, aby przewietrzyć swój pokój. Wszelkie powierzchnie
pozostaw w miarę możliwości odsłonięte, aby nasz personel sprzątający mógł je dokładnie zdezynfekować.
Wspólnie możemy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich – dziękujemy za współpracę i
serdecznie zapraszamy do naszych hoteli.

