
 

 

 

 

 

 

Hygienicko-bezpečnostní opatření hotelu ( COVID 19) 

 

Veřejné prostory 

o Ve všech vnitřních prostorách hotelu platí povinnost nosit ústní roušky, platí pro všechny hosty hotelu i zaměstnance, 

a to dle platného nařízení vlády. Hotel zajistil pro hosty hotelu roušky ke koupi, pokud nejsou rouškou vybaveni.   

o Ve všech veřejných prostorách (recepce, konferenční místnosti, snídaňová restaurace, restaurace, bar, chodby, atd.) 

jsou dodržována pravidla předepsané vzdálenosti mezi personálem a hosty i mezi hosty samotnými (doporučení min. 

1,5m ), neplatí pro rodinné příslušníky. Je zajištěna zvýšená hygiena a dezinfekce veřejných prostor hotelu (vč. všech 

ploch, výtahů, zábradlí, madel, dveří, klik a vozíků). 

o Hotelová hala, toalety a další veřejné prostory jsou vybaveny dezinfekčními prostředky pro dezinfekci rukou od firmy 

Ecolab. 

o Hosty informujeme o bezpečnostních opatřeních a požadavcích daných nařízením vlády a hyg. požadavcích hotelu, 

informační materiály jsou hostům k dispozici v českém a anglickém jazyce.   

o Úklid veřejných toalet je prováděn pravidelně. Toalety jsou vybaveny dezinfekčními mýdly a návody na mytí rukou.  

o Všechny veřejné prostory jsou pravidelně větrány a vzduchotechnika zajištuje zvýšenou výměnu vzduchu (vzduch je 

nasáván z venkovního prostředí).  

 

Recepční pult – check in / out  

o K dispozici je pro hosty hotelu dezinfekce rukou. 

o Pravidelně se dezinfikuje povrch recepčního pultu a dalších předmětů. 

o Kontakt mezi zaměstnanci a hosty, i dotykový kontakt se spotřebním zbožím (např. pera, registrační formuláře, 

platební terminály, magnetické karty – klíče), se omezuje pouze na to, co je nezbytně nutné nebo zorganizované tak, 

že po každém použití dochází k dezinfekci/výměně. 

o Preferujeme bezkontaktní platby. 

 

Hotelové pokoje:  

o Přísně dodržujeme příslušné standardy hygieny a čistoty, zejména při úklidu pokojů. Hotel používá dezinfekční 

prostředky firmy ECOLAB. 

o Vybavení hotelového pokoje jako pera, časopisy, dálkové ovládání, dávkovače, přehozy přes postel, dekorativní 

polštáře jsou eliminovány na minimum a jsou pravidelně dezinfikovány. 

o Před ubytováním nového hosta je kromě běžného úklidu a výměny prádla zajištěna dezinfekce všech kontaktních 

ploch jako jsou vypínače, kliky, madla či ovládání klimatizace. 

o Pokoje jsou řádně a pravidelně větrány a vzduchotechnika je doplněna o dezinfekční přípravky, splňující normy 

v souvislosti s Covid 19. 

 

 

 



 

 

 

 

Restaurace a bary  

o Jsou zajištěna zvýšená hygienická opatření, pravidelná dezinfekci židlí a stolů a dezinfekce ploch a předmětů, 

se kterými přijde host do kontaktu. Provádí se pravidelná sanitace pracovních ploch výčepů a barů a  pravidelné 

větrání provozoven. 

o Dezinfekční přípravky značky Ecolab jsou k dispozici hostům před vstupem do restaurací. 

o Dotykový kontakt hostů s předměty (jídelní lístky, nabídky, podnosy, ubrousky) je omezen pouze na věci, které jsou 

skutečně nezbytné. Po použití jsou předměty dezinfikovány. 

o Preferujeme bezkontaktní platby. 

o Snídaně jsou zajištěny tak, aby bylo dosaženo maximálních hygienických standardů. Hosté jsou žádáni, aby 

dodržovali min. rozestup 2 m mezi zaměstnanci hotelu a hosty a mezi hosty samotnými, stoly jsou uspořádány 

s minimálním rozestupem 1,5m.  

o Personál při mytí nádobí dodržuje teplotu nad 60°C. 

 

Konferenční místnosti, jednací prostory   

o Pro účastníky konferencí je zajištěna dezinfekce konferenčních prostor, pravidelné větrání, pravidelná dezinfekce 

židlí a stolů. 

o Dezinfekční bezdotykové přípravky jsou k dispozici pro hosty  konferenčních a jednacích prostor. 

o Veškeré zbytné vybavení konferenčních prostor je omezeno na minimum (papírové bloky, tužky atp.).  

o Při podávání stravy účastníkům konference jsou dodržována maximální hygienická opatření. Kávové přestávky jsou 

servírovány individuálně po porcích nebo servírovány obsluhou. Nápoje jsou servírovány v originálním skleněném 

balení a nejsou rozlévané. Preferujeme způsob servírování a la carte.  

o Vzduchotechnika se zapíná 2 hodiny před začátkem jakékoliv akce, která se v konf. prostorech pořádá a je zajištěno 

dostatečné odvětrání. Vzduchotechnické zařízení má zajištěnu zvýšenou výměnu vzduchu (vzduch je nasáván 

z venkovního prostředí).  

 

Fitness centrum:  uzavřeno v souvislosti s vládním nařízením o nouzovém stavu 

o Pro hosty jsou zajištěna zvýšená hygienická opatření, pravidelná dezinfekce ploch a předmětů, se kterými přijde 

host do kontaktu. 

o Stroje jsou umístěny v požadované vzdálenosti 1,5m. 

o V současné době dle nařízení vlády není možnost využít prostorů fitness centra vč. šaten a sprch.  

o Hosté jsou povinni nosit ochranné roušky dle platného nařízení vlády.  

 

Hotelové prádlo:  

o Hotel využívá k praní ložního a restauračního prádla společnost Prádelna Chrištof, spol. s.r.o., která je certifikovanou 

firmou a zajištuje dezinfekci prádla dle platných předpisů. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Personál 

o Všichni hoteloví zaměstnanci jsou poučeni o nezbytné ochraně před infekcí a povinnostech dodržování 

preventivních opatřeních a dodržování hygienických návyků. 

o Zaměstnanci hotelu musí používat ochranné roušky v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví. Roušky 

udržují v čistotě a pravidelně mění. 

 

 

 

Platí od 12. října 2020 do odvolání 

 

 


