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S RO D K I B EZ P IE CZ E N STWA
Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie gości jest dla nas i naszych współpracowników bardzo ważne. W ramach ochrony
przed koronawirusem wdrożyliśmy nowe standardy dotyczące higieny i czystości w naszym hotelu.
Działania podjęte w hotelu:
•
•
•
•
•

W miejscach publicznych w hotelu nosimy maseczki oraz dezynfekujemy dłonie w dostępnych stacjach
dezynfekujących
Nasz personel został przeszkolony w zakresie środków bezpieczeństwa związanych z COVID-19
Odpowiednio przygotowaliśmy wszystkie miejsca ogólnodostępne oraz sale konferencyjne, zapewniając
bezpieczny odstęp
Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia odpowiednimi środkami dezynfekującymi we wszystkich miejscach
publicznych (takich jak: lobby, sale konferencyjne, recepcja, restauracje, itp.)
Podczas serwowania posiłków i napoi przestrzegamy rygorystycznych zasad higieny oraz bezpieczeństwa

Sieć IHG opracowała nowe standardy sprzątania, wdrażając w hotelach należących do sieci
program „Clean Promise”.

K WA R A N TAN NA
1.

Po przylocie z państw UE/strefy Schengen*:
•
•
•

•
•

Przy wjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, która może ulec skróceniu po wykonaniu testu
antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) nie później niż 48h od przekroczenia granicy.
Z kwarantanny można być zwolnionym posiadając negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48h
przed przekroczeniem granicy.
Z kwarantanny są zwolnione osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z czterech szczepionek
(1 dawka – Johnson&Johnson, 2 dawki – Pfizer/AstraZeneca/Moderna). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki
musi minąć co najmniej 14 dni.
Osoby, które zakończyły izolacje w warunkach domowych, izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia
SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed przyjazdem do Polski są zwolnione z kwarantanny.
Dzieci do ukończenia 12 roku życia są zwolnione z kwarantanny jeśli podróżują pod opieką dorosłych
zaszczepionych, lub posiadających negatywny wynik testu.

* kraje UE oraz strefy Schengen: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry, Włochy, Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein, Turcja

2.

Po przylocie spoza państw UE/spoza strefy Schengen:
•
•

•
•

Po przyjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna (nie ma możliwości jej skrócenia negatywnym
testem wykonanym do 48h po przybyciu do Polski, taka możliwość istnieje dopiero po 7 dniach)
Z kwarantanny są zwolnione osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z czterech szczepionek
(1 dawka – Johnson&Johnson, 2 dawki – Pfizer/AstraZeneca/Moderna). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki
musi minąć co najmniej 14 dni.
Osoby, które zakończyły izolacje w warunkach domowych, izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia
SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed przyjazdem do Polski są zwolnione z kwarantanny.
Dzieci do ukończenia 12 roku życia są zwolnione z kwarantanny jeśli podróżują pod opieką zaszczepionych
dorosłych, lub posiadających negatywny wynik testu.
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PR Z E S T R Z E N PU B L ICZ NA
•
•
•
•
•
•
•

Zachowujemy bezpieczną odległość
W restauracjach i pubach zakrywamy twarz maseczką ochronną do momentu zajęcia miejsca przy stoliku
Przed wejściem do restauracji lub pubu prosimy o dezynfekcję rąk przy dostępnych stacjach dezynfekujących
Stoliki oraz blaty w restauracjach i pubach są dezynfekowane po każdym użyciu
Regularnie dezynfekujemy toalety, windy, blaty recepcyjne oraz inne często dotykane powierzchnie
Maksymalna liczba osób w windach gościnnych - dwie lub wraz z współlokatorami
Maksymalna liczba osób w windach gościnnych - pojedynczo lub wraz z współlokatorami

S A LE KO N FE RE N CYJN E
•
•

Uczestnicy muszą zachować między sobą bezpieczną odległośc 1,5m
Pojemność sal konferencjnych jest ograniczona do 1 osoby na 10m2 (do limitu nie wliczają się osoby w pełni
zaszczepione przeciwko COVID-19)

R I V E RV IE W WE L L N E SS CENT ER
•
•
•
•

Na terenie basenu klubu RiverView Wellnest Center może przebywać maksymalnie 30 osób
Zalecamy dezynfekcję urządzeń dostępnych na siłowni przed i po użyciu
Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach
Zalecamy zachowanie bezpiecznej odległości podczas korzystania z RiverView Wellness Center

W związku z częstymi zmianami regulacji dotyczących COVID-19 zachęcamy do odwiedzenia strony:
https://www.gov.pl/web/koronawirus w celu zapoznania się z aktualnymi obostrzeniami.

