
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA HOTELU ROBERT’S PORT 

Z troski o bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników wdrożyliśmy następujące zasady 

funkcjonowania hotelu i pracy naszych pracowników: 

BEZPIECZNE MELDOWANIE 

1. Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości mogących jednocześnie przebywać w 

holu recepcyjnym. Są to maksymalnie 3 osoby, w tym 1 osoba przy ladzie recepcji . 

2. Ograniczamy do minimum czas przebywania gościa przy recepcji. 

3. Dezynfekujemy blat recepcyjny po każdym Gościu. 

4. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych. Terminale płatnicze po każdym użyciu są 

dezynfekowane. 

5. Długopisy są dezynfekowane po każdym użyciu. 

BEZPIECZEŃSTWO W POMIESZCZENIACH 

1. Zapewniliśmy sprzęt i środki oraz monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów. 

2. Na bieżąco dezynfekujemy ogólne toalety, windy, blat recepcyjny (po każdym gościu), klamki, 

poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach 

socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchnie. 

3. Systematycznie wietrzymy wszystkie pomieszczenia hotelu i przestrzenie wspólne. 

BEZPIECZNE SERWOWANIE POSIŁKÓW 

1. Serwujemy posiłki do pokoju z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

2. Zachęcamy, aby zamówienie na posiłek składać telefoniczne na numer: 483 (Restauracja 

Żeglarska) lub 400 (Recepcja). 

BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE 

1. Umieściliśmy na terenie hotelu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla gości, a 

w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, 

punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet. 

2. Zapewniliśmy możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji. 

3. Wywiesiliśmy w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk. 

4. W pomieszczeniach pracy dbamy o zachowanie wymaganego dystansu przestrzennego 

między personelem a gośćmi (minimum 2 metry). Zachęcamy także do zachowania dystansu 

między Gośćmi (nie dotyczy rodziny i osób wspólnie zakwaterowanych). 

5. Ustaliliśmy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości w hotelu. 



6. Wprowadziliśmy bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób w nim nie zameldowanych. 

7. Do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania wyłączyliśmy z użytkowania pomieszczenia takie 

jak: sala zabaw dla dzieci, siłownia, sala fitness, basen i sauny, by uniknąć tworzenia się 

skupisk ludzi. Bierzemy pod uwagę udostępnienie któregoś z wymienionych pomieszczeń na 

wyłączność dla gości wspólnie zakwaterowanych. 

8. Po każdym gościu rutynowo sprzątamy pokój i dezynfekujemy wszystkie powierzchnie 

dotykowe (w tym oparcia krzeseł), sprzęt (np. piloty) i łazienki oraz gruntownie wietrzymy 

pomieszczenia. 

9. Dezynfekujemy sprzęty hotelowe udostępniane gościom (np. rowery, kajaki, itp.) po każdym 

użyciu. 

10. W związku z zagrożeniem COVID – 19 zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub 

ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu (np. przechowywanie 

rzeczy gości, itp.). 

11. Przygotowaliśmy i umieściliśmy w recepcji numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych.  

12. Udostępniamy wszystkim gościom, potencjalnym gościom oraz pracownikom informacje o 

procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z COVID-19. 

BEZPIECZEŃSTWO W POKOJACH 

1. Ograniczamy rutynowe sprzątanie pokoi, które odbywa się jedynie na życzenie gościa. 

2. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji. 

3. Personel sprzątający jest wyposażony i przestrzega używania jednorazowej maseczki i 

rękawiczek. 

4. Wprowadziliśmy zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach 

pokojowych.  

BEZPIECZNE POŁOŻENIE 

1. Jesteśmy zlokalizowani we wsi Stare Sady, 5 km od Mikołajek, z dala od większych miast i 

miast średniej wielkości, na terenie Puszczy Piskiej, w pobliżu rezerwatów przyrody, z daleka 

od publicznych promenad, alei, skwerów, dworców i galerii. 

2. Mamy do dyspozycji Gości duże obszary terenów zielonych. 

3. Wokół hotelu istnieją atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe i biegowe. 


