
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Szanowni Państwo,

Choć zdrowie i troska o Wasze bezpieczeństwo od zawsze były naszym priorytetem, w tym szczególnym czasie

dokładamy wszelkich starań aby organizowane przez Państwa wydarzenie było wyjątkowe, a  zaproszeni przez

Państwa goście czuli się bezpiecznie  i komfortowo podczas pobytu w naszym hotelu.

Hotel Grand Lubicz podejmuje działania zgodne z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

Ministerstwa Zdrowia oraz WHO podczas funkcjonowania obiektu, aby zminimalizować potencjalną transmisję

Covid-19 i zadbać o komfort i najlepsze samopoczucie wszystkich odwiedzających, gości i członków zespołu w

odniesieniu do koronawirusa. Nasz zespół traktuje zaistniałą sytuację niezwykle poważnie, dlatego wdrożyliśmy

najlepsze praktyki w świadczeniu usług. W naszym obiekcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nadzoru nad

procedurami związanymi z profilaktyką wirusa SARS CoV – 2 powodującego chorobę Covid-19 został powołany

Koordynator do sp. Bezpieczeństwa Sanitarnego.   Nasz personel na bieżąco  przechodzi szkolenia,  dotyczące

przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z Covid-19.

Z  odpowiednim  wyprzedzeniem  w  stosunku  do  daty  planowanego  spotkania  dostarczymy   Państwu

dedykowane  materiały,  które  będą  mogli  Państwo  rozesłać  do  swoich  gości,  aby  mogli  oni  właściwie

przygotować się do wydarzenia. 

W  przypadku  obaw  lub  pytań,  prosimy  o  kontakt  z  działem  sprzedaży   ds.  konferencji  i  bankietów

e mail: konferencje@grandlubicz.pl  lub pod numerami telefonów + 48 602 778 403  /  + 48 515 036 843 

BEZPIECZNY OBIEKT I STANOWISKA PRACY

1. Na  terenie  obiektu  znajduje  się  widoczna  informacja  o  maksymalnej  ilości  gości  w  obiekcie  oraz

informacja dotycząca zachowania bezpiecznej odległości, 

2. Po  wejściu  na  teren  obiektu  dokonywany  jest  pomiar  temperatury  (bezdotykowo)  wszystkim

pracownikom oraz Gościom, 
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3. Nasi  Pracownicy  są  dopuszczani  do  czynności  zawodowych  tylko  i  wyłącznie  wtedy  kiedy  ich

temperatura nie przekracza 38   ͦC oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności,

problemy z oddychaniem, 

4. Wszyscy Pracownicy są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego

stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Pracowników

do ich miejsc pracy, 

5. Kadra  kierownicza  została  zobligowana  do  systematycznej  weryfikacji  stanu  zdrowia  podległych

Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność, 

6. W częściach ogólnych obiektu Goście mają nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących, 

7. Wszyscy nasi Pracownicy i  Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego

używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości

o bezpieczeństwo w naszych hotelach i restauracjach, 

8. Wymagane  jest  również  posiadanie  maseczki  ochronnej  lub  korzystanie  z  innych  przedmiotów

zakrywających twarz (usta i nos), 

9. W  Recepcji  istnieje  możliwość  zakupu  pakietu  bezpieczeństwa  (maseczka,  rękawiczki  i  płyn  do
dezynfekcji),

10. W obiekcie przebywają tylko osoby, które przeszły kontrolę bezpieczeństwa, 

11. W naszym obiekcie Goście mają dostęp do informacji  i  instrukcji  bezpieczeństwa zastosowanych w

związku z chorobą COVID-19 w czytelnej i przejrzystej formie graficznej, 

12. Stosujemy się do zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia. Nasze procedury są na bieżąco aktualizowane

wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej, 

13. Wprowadziliśmy systematyczną dezynfekcję: powierzchni dotykowych, pomieszczeń wspólnych, toalet,

wind, klamek, poręczy, itp., 

14. Prowadzony jest rejestr czynności dezynfekcyjnych, 

15. W toaletach i przestrzeniach ogólnych umieszczone są mydła antybakteryjne i płyny do dezynfekcji rąk

oraz instrukcje jak poprawnie myć i dezynfekować dłonie, 
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16. Obiekt jest systematycznie wietrzony, 

17. Opracowaliśmy  osobną  procedurę  w   przypadku  podwyższonej  temperatury  ciała  lub  podejrzeń

niepokojących objawów chorobowych, mogących świadczyć o zakażeniu Covid-19, 

18. Nasi pracownicy bezwzględnie przestrzegają zasad pracy w maseczkach / przyłbicach i rękawiczkach

jednorazowych, zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy, 

19. Wszyscy nasi Pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących

podczas  wykonywania  swoich  obowiązków  służbowych  w  dbałości  o  bezpieczeństwo  w  naszych

hotelach i restauracjach, Zapewniliśmy regularne szkolenia pracowników obiektu z zasad higieny oraz

zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Prowadzimy kampanie informacyjne dla personelu

dotyczące zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia, 

20. Prowadzona jest systematyczna kontrola realizacji „Kodeksu bezpieczeństwa” przez kadrę managerską

oraz Koordynatora ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego, 

BEZPIECZNA RECEPCJA

1. W  trakcie  obsługi  Gości  pracownicy  Recepcji  pracują  w  maseczkach/przyłbicach  ochronnych  oraz

rękawiczkach jednorazowych,

2. Recepcja  oddzielona  jest  ochronną  kurtyną,  zapewniającą  bezpieczeństwo zarówno Gościom,  jak  i

Pracownikom obiektu, 

3. Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do Recepcji do 2 osób z zachowaniem

zalecanej odległości, 

4. Ograniczyliśmy do minimum czas Gościa przy recepcji - szybki check-in i check-out, 

5. Zachęcamy gości do dezynfekcji rąk podczas meldunku, 

6. W  trosce  o  nasze  wspólne  bezpieczeństwo  i  zdrowie,  tak  jak  postępujemy  w  przypadku  każdego

Pracownika Hotelu rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu 
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meldowania  dokonujemy  pomiaru  jego  temperatury.  W  przypadku  wystąpienie  podwyższonej

temperatury,  minimum 38oC (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub  innych widocznych

objawów  takich  jak  kaszel,  katar,  duszności,  problemy  z  oddychaniem  Pracownik  ma  prawo  nie

zameldować Gościa,              

7. Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym, 

8. Systematycznie dezynfekujemy powierzchnię lady recepcyjnej,  terminale, karty pokojowe, długopisy

oraz sprzęt biurowy: klawiatura, telefony, myszka, itp. po każdym użyciu, nie rzadziej niż co godzinę, 

9. Czynności dezynfekcyjne odznaczamy za każdym razem w Rejestrze dezynfekcji, który znajduje się w

Recepcji, 

10. Pracownik  obiektu  ma  prawo  odmówić  spełnienia  prośby  Gościa,  której  wykonanie  wymagałoby

kontaktu bezpośredniego w odległości mniejszej niż 2 m 

 BEZPIECZNA GASTRONOMIA

1. Pracownicy gastronomii są wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej. Pracują w maseczkach / 

przyłbicach i rękawiczkach jednorazowych, 

2. Zalecamy utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oczekującymi na

wejście do restauracji, 

3. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez Gości przy wejściu do restauracji, 

4. Udostępniamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej, 

5. Ustalona została odległość między blatami stolików (od ich brzegów) i wynosić min. 2 m, 

6. Przyjmujemy  zasadę,  że  przy  jednym  stoliku  może  przebywać  rodzina  lub  osoby  pozostające  we

wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze

osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie, 
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7. Przed restauracjami  umieszczona jest informacji o maksymalnej liczbie gości, 

8. Dokonywana  jest  każdorazowa  dezynfekcja  stolika  po  zakończeniu  obsługi  gości  lokalu

gastronomicznego przy danym stoliku, 

9. Systematycznie` z dużą częstotliwością dezynfekowane są powierzchnie wspólne, z  którymi stykają się

klienci (z wyłączeniem podłogi), 

10. Zapewniamy, w miarę możliwości, stałe wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych, 

BEZPIECZNE SPOTKANIA BIZNESOWE  / SZKOLENIA / KONFERENCJE 

1. Sale  konferencyjne  są  odpowiednio  dezynfekowane  i  każdorazowo  aranżowane  na  indywidualne

potrzeby spotkań wg zaleceń i procedur bezpieczeństwa (między innymi  zapewnienie  zwiększenia

fizycznej odległości między uczestnikami spotkania  min. 2 metry) ,

2. Zapewniamy   regularne   czyszczenie  powierzchni  wspólnych,  z  którymi  stykają  się  uczestnicy

spotkania , takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski,

uchwyty, oraz innych, często dotykanych powierzchni,

3. Udostępniany  przez  hotel  sprzęt  (np.  laptop,  wskaźnik  ,   flipchart  itp.)  po każdym  spotkaniu  jest

dezynfekowany, 

4. W miejscu realizacji spotkania zapewniamy odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji

rąk dostępnych dla uczestników  spotkania,  w szczególności  przy wejściach na teren spotkania,  w

obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wejściu/wyjściu z toalet,

 

5. Przed  wejściem  na  salę  konferencyjną   uczestnicy  /  pracownicy  obsługi  /  dostawcy  spotkania

zobowiązani są do  dezynfekcji dłoni, 

6. Zachęcamy, aby uczestnicy spotkania w trakcie jego trwania używali maseczek

7. W miarę możliwości zapewniamy  stałe wietrzenia sal konferencyjnych. 
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