
 

 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o udany pobyt i wspólne bezpieczeństwo  przesyłamy  „Wytyczne i informacje odnośnie pobytu 

w hotelu Malinowy Raj”. Jest to zbiór podstawowych rekomendacji i oświadczeń pozwalających                           

na odpowiednie funkcjonowanie i organizację Państwa wypoczynku. Wytyczne mogą zostać zmienione 

podczas pobytu, co może być związane z odgórnymi decyzjami. W takim przypadku zostaną Państwo na 

bieżąco poinformowani o zmianach.  Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie zaleceń. 

Podczas meldunku zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie niniejszego dokumentu wraz z Ankietą 

Wstępnej Kwalifikacji oraz Ankietą Aktualizacyjną, co jest warunkiem niezbędnym  zakwaterowania w hotelu. 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo na miejscu. Postępujemy zgodnie z zaleceniami 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego wykonując również dodatkowe działania aby 

zapewnić Państwu maksymalną ochronę zdrowia. Życzymy miłego pobytu. 

1. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji otrzymają Państwo niniejszy dokument oraz „Ankietę Wstępnej 

Kwalifikacji”. Na  3 dni i krócej przed przyjazdem pracownik hotelu skontaktuje się z Państwem celem 

zebrania wywiadu wg „Ankiety” i zakwalifikowania do pobytu. „Ankietę” mogą Państwo również 

wypełnić, podpisać  a skan podpisanej „Ankiety” odesłać mailowo,  jeśli mają Państwo taką 

możliwość. Wtedy poinformujemy o kwalifikacji do pobytu.  

2. Podczas przyjazdu do hotelu, przy pierwszym wejściu muszą Państwo mieć założoną maseczkę                        

i jednorazowe rękawiczki oraz zdezynfekować dłonie. Pracownik hotelu wskaże Państwu pokój 

badań, gdzie zostanie przeprowadzona ocena zdrowia, zmierzona temperatura oraz wypełniona 

„Ankieta aktualizacyjna” do „Ankiety wstępnej kwalifikacji”. Wypełnione „Ankiety” oraz przekazane 

„Wytyczne i informacje odnośnie pobytu Malinowy Raj” wymagają Państwa podpisu. W przypadku 

objawów chorobowych oraz podwyższonej temperatury hotel odmówi przyjęcia Gościa. Temperatura 

dopuszczalna w momencie zakwaterowania to 37,6 st. W przypadku wyższej temperatury zostanie 

ona dodatkowo zmierzona w dwóch krótkich odstępach. Jeśli wynik będzie wyższy niż 37,6 st Gość 

zostanie poproszony o opuszczenie hotelu. 

3. Do hotelu zostaną wpuszczone tylko te osoby, których stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń.  

4. Po wstępnej ocenie zostaną Państwo skierowani do recepcji celem zameldowania.  Formalności 

zostaną ograniczone do minimum. Przy wyznaczonych stanowiskach recepcyjnych może znajdować 

się 1 osoba, zachowane muszą być odstępy co najmniej 2m.  

5. Klucze do pokoi są dezynfekowane przed wydaniem. Długopisy są dezynfekowane po każdorazowym 

użyciu, zalecamy posiadanie własnego długopisu. 

6. W windach jednoczenie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby. 

7. W pokoju mogą mieszkać maksymalnie 2 osoby, obowiązuje całkowity zakaz przebywania                               

w hotelu osób niezameldowanych. 

8. Sprzątanie w pokoju po zameldowaniu odbywa się na prośbę Gościa. Zalecamy częste wietrzenie 

pokoi. 

9. Każdy pokój przed zamieszkaniem jest dokładnie sprzątany, dezynfekowany i ozonowany. 

10. Używanie telefonów komórkowych dopuszczone jest tylko w pokojach. 



 

 

11. Posiłki wydawane są wg aktualnych zaleceń co do formy podania. Przy możliwości spożycia posiłku                

w restauracji, jeśli zajdzie taka potrzeba,  Goście zostaną podzieleni na tury dla ograniczenia ilości 

osób jednocześnie przebywających w restauracji i zachowania bezpieczeństwa. Przy konieczności 

podawania posiłków na wynos, Goście otrzymają przygotowane zestawy do zabrania do pokoi. 

12. Zaleca się używanie maseczek. Podczas korzystania z zabiegów wymagających stałego kontaktu                    

z pracownikiem maseczki są obowiązujące. Maseczki mogą Państwo zabrać ze sobą lub nabyć                      

w hotelu. 

13. Podczas korzystania z zabiegów bezwzględnie prosimy o stosowanie się do zaleceń osoby 

wykonującej zabieg. 

14. Korzystanie z basenu wg aktualnych zaleceń, dopuszczone jest na wyłączność dla gości hotelu razem 

zakwaterowanych. Goście mogą korzystać z basenu, wg dostępności, wg. zapisów w recepcji 

rehabilitacji w półgodzinnych turach. Jednocześnie z basenu może korzystać maksymalnie dwie 

osoby. Dokładne informacje zostaną przekazane Państwu na miejscu, a wszelkie zmiany co do 

korzystania, na bieżąco. 

15. Temperatura mierzona jest kilka razy dziennie. Gość zakwaterowany który ma podwyższoną 

temperaturę tzn. powyżej 38 st. i któremu pomimo dwóch kolejnych pomiarów  temperatura 

utrzymuje się, musi udać się do pokoju  i dalej postępować wg wytycznych pracownika hotelu.                      

W przypadku jeśli stan zdrowia Gościa będzie się pogarszał, zostanie on odizolowany  i zobowiązany 

do postępowania wg zaleceń lekarza prowadzącego oraz/lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku  silnych symptomów chorobowych takich jak kaszel, 

duszności, problemy z oddychaniem itp. 

16. Zalecamy aby w przypadku gorszego samopoczucia czy lekkiego przeziębienia lub lekkich objawów 

chorobowych Goście zakładali maseczki wychodząc  z pokoju. 

17. W wyznaczonych miejscach w hotelu dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, informacje                

o postępowaniu z  środkami ochrony osobistej, kosze na środki ochrony osobistej a w łazienkach 

mydło antybakteryjne. Prosimy o częstą dezynfekcję rąk. 

18. Powierzchnie ogólnodostępne, części wspólne i gabinety zabiegowe są odpowiednio dezynfekowane, 

sprzątane i ozonowane. 

19. Teren obiektu jest ogradzany. Zalecamy korzystanie tylko z terenu hotelowego. Wyjścia poza obszar 

należący do hotelu będą odnotowywane i możliwe tylko z „kartą wyjść” wręczaną Gościom  przy 

meldunku. 

20. Pracownicy wchodzą osobnym wejściem, poddawani są mierzeniu temperatury, wyposażeni są                  

w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki/przyłbice. 

21. Personel przeszkolony jest z zasad bezpieczeństwa. 



 

 

 

Oświadczenia: 
 

• Oświadczam, że nie jestem objęty wraz z osobami towarzyszącymi obowiązkową kwarantanną  

z powodu COVID -19. 

• Jestem świadomy, że w przypadku zaobserwowania u mnie lub u osób towarzyszących oznak 

chorobowych, jak np. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona 

temperatura, personel Hotelu może odmówić wpuszczenia na teren obiektu,  a w przypadku,  

gdy objawy chorobowe wystąpią podczas pobytu mogę zostać poddany czasowej izolacji,  

z jednoczesnym zawiadomieniem właściwego dyspozytora medycznego   o podejrzeniu zakażenia. 

• Jestem świadomy, że pomimo wdrożenia przez Hotel wielu zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 

sanitarnego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Gości podczas pobytu, w związku  

z panującą w kraju i na świecie pandemią istnieje ogólne ryzyko zakażenia wirusem SARS-COV-2,   

za co Hotel nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

 

Zgadzam się z powyższymi zapisami i oświadczeniami 

 

 

Czytelny Podpis 

Data: ……………………………….      ………………………………………………..        

 
 


