Załącznik nr 4
do Decyzji nr 7/2020 Dyrektora LBG Kostrzyca z dnialf „06.2020 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych
zaleceń dla funkcjonowania obiektów
noclegowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca
związku z epidemią COVID-19

i

w

PAKIET INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ROZWIĄZAŃ ANTY COVID-19
W LEŚNYM BANKU GENÓW KOSTRZYCA

Szanowni Goście,
czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas
pobytu w naszych pokojach gościnnych/apartamencie oraz dbając o bezpieczeństwo
naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki prewencyjne,
dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości, mających na celu
zminimalizowanie zagrożeń COVID-19.
1.

Maksymalna liczba gości przebywających w budynku pokoi gościnnych wynosi
8

osób.

2. Maksymalna liczba gości przebywających w apartamencie wynosi
3. Obowiązuje
i

zakaz

bezwzględny

przebywania

w

4 osoby.

pokojach

gościnnych

apartamencie osób tam niezakwaterowanych.
podejrzenia u gościa zakażenia

4. W przypadku

COVID-19

zastrzega sobie prawo odmówienia zakwaterowania.

Kostrzyca

LBG

Następuje wdrożenie

obowiązującej procedury postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia

COVID-19

wraz

zmierzeniem

ze

temperatury

u

gościa

termometrem

bezdotykowym.
5.

Uprzejmie prosimy o zachowanie 2

—

metrowego dystansu

przestrzennego

między gośćmi (nie dotyczy osób z jednego gospodarstwa domowego).
6. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk zlokalizowane są na portierni LBG

Kostrzyca oraz przy wejściu do budynku pokoi gościnnych
7.

apartamentu.

prosimy o zapoznanie się z wywieszonymi w

Uprzejmie

sanitarno

i

—

higienicznych instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania

rękawiczek, zdejmowania
do dezynfekcji
8. W obiekcie

pomieszczeniach

—

i

i

zakładania

zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem

instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

przeprowadzana jest regularnie dezynfekcja

ogólnodostępnych

powierzchni dotykowych. Dodatkowo po każdym kliencie przeprowadza się:
a.
b.

rutynowe

sprzątniecie

dezynfekcję

pokoju,

wszystkich

powierzchni

dotykowych

profesjonalnymi

preparatami,
c.

dezynfekcję powietrza i powierzchni promieniami ultrafioletowymi UV-C,

d. gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.

9. Pokoje będą udostępniane gościom po zakończeniu dezynfekcji w okresie

zgodnym z zaleceniami producenta zastosowanych

jednak nie

technologii,

szybciej niż dnia następnego po wyjeździe gości.
10.Dezynfekcja
i

przeprowadzania

jest

przy

atestowanych

użyciu

środków

narzędzi.

11.Pościele

i

ręczniki są prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.

12.Uprzejmie prosimy o nieużywanie suszarek nadmuchowych w łazienkach
pokojowych.

13.Uprzejmie

prosimy

nieprzesuwanie

o

gościnnych. Dodatkowo

dla

stolików

jadalni budynku pokoi

w

każdego pokoju gościnnego przydzielono stół wraz

z krzesłami (stoły są oznaczone nr pokoju).
14.Informujemy, że wyłączono z użytkowania

łazienki

ogólnodostępne

(zlokalizowane na korytarzu budynku pokoi gościnnych).
15.W godzinach 22:00
wyłączone
16. Do

dyspozycji gości pozostawiono w pokojach gościnnych na wyłączność czajnik
zestaw

ze sztućcami.
Uprzejmie prosimy
(w

06:00 kuchnia i jadalnia w budynku pokoi gościnnych są

z użytkowania.

elektryczny,
17.

—

naczyń

kuchennych

jak najczęstsze wietrzenie
o pozostawianie

miarę możliwości

kubków/szklanek

i

pokoi gościnnych

i

wraz

apartamentu

uchylonych okien).

18. Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności za pobyt przelewem bankowym.
19. Realizujemy politykę

bezpieczeństwa.

Informujemy, że nasi pracownicy są

przeszkoleni w zakresie zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa
w

celu przeciwdziałania COVID-19

maseczek

i

i

przestrzegają zasad używania ochronnych

rękawiczek.

Powyższe informacje wraz z numerami telefonów
-

do

stacji

sanitarno

-

epidemiologicznej, służb medycznych zamieszczono również na tablicy ogłoszeń

w budynku pokoi gościnnych

i

apartamentu, na portierni oraz
LBG

na

stronie

internetowej

Kostrzyca.

Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszych pokojach gościnnych
i apartamencie był bezpieczny, spokojny i pozostawił pozytywne wrażenia.
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