KORONAWIRUS COVID -19 – FUNKCJONOWANIE VILLI SOLARIS
W związku z epidemią mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości
i pracowników wdrożyliśmy wytyczne WHO oraz Ministerstwa Rozwoju i Sanepidu.
Celem wdrożonych procedur jest:
 zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) i gości,
 minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców
towarów,
 ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu Villi Solaris w danym przedziale czasowym,
w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia,
 kompleksowe działania dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemiologicznego.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM/ OBSŁUDZE











ustalono zadania i procesy dotyczące odległości między pracownikami w celu zachowania,
bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w recepcji pracuje jedna osoba,
zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów,
wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu mają badaną temperaturę
termometrem bezdotykowym z odnotowaniem w rejestrze oraz są sprawdzani czy nie
występują u nich objawy zakażenia,
w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od prac,
podczas wykonywania obowiązków pracownicy noszą osłonę nosa i ust oraz rękawiczki
ochronne,
zachowują bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników -min. 2 metry,
pracownicy dojeżdżają do pracy osobistymi środkami komunikacji,
dostawcy Villi Solaris mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej zgodnie,
z aktualnymi przepisami prawa.

pracownikom zostały przekazane wytyczne i obowiązki związane z wirusem COVID-19
w tym procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia
ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA W OBIEKCIE VILLA SOLARIS
 w recepcji może przebywać nie więcej niż dwóch klientów w ograniczonym czasie niezbędnym
do załatwienia formalności związanych z pobytem,
 w obszarze recepcji, restauracji i wyjściu z toalet umieszczone są dozowniki z płynem do
dezynfekcji rąk,
 w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje dot. mycia rąk i instrukcje
prawidłowej dezynfekcji rąk,
 zapewniono wysokiej jakości środki chemiczne do codziennych prac porządkowych,
 w recepcji zamontowano przegrodę z plexi, ograniczając bezpośredni kontakt gościa
z pracownikiem,
 ograniczono maksymalną liczbę gości, liczba pokoi razy dwie osoby,
 bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób niezakwaterowanych,
 bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po
każdym gościu), telefonów, klawiatury komputerów, terminalu płatniczego, kasy fiskalnej,
 po każdym kliencie rutynowe sprzątanie pokoi i dezynfekcja wszystkich powierzchni












dotykowych, sprzętu (pilotów, telewizorów),
pracownicy wykonują swoje prace w maseczkach i rękawiczkach,
pościel i ręczniki są prane i dostarczane w reżimie sanitarnym,
ze względów bezpieczeństwa wprowadza się zakaz używania hotelowych suszarek
w łazienkach pokojowych,
posiłki serwowane tylko dla gości Villi Solaris z zachowaniem reżimów sanitarnych,
w recepcji i na poszczególnych kondygnacjach w widocznym miejscu umieszczone są numery
telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i recepcji,
celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się wykorzystanie do komunikacji
z recepcją telefonów lub poczty elektronicznej,
wyznaczono pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku,
stwierdzenia objawów chorobowych i zostaną powiadomione przez nas służby sanitarne (pokój
gościa zostanie wyłączony ze sprzedaży i dezynfekowany),
zostały wprowadzone procedury zapobiegawcze i postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia koronawirusem u pracownika i gościa

Wszyscy goście Villi Solaris zostaną powiadomieni o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych
w związku z wirusem COVID-19
Villa Solaris to obiekt bezpieczny, dobrze przygotowany na przyjęcie gości.
Serdecznie zapraszamy do odpoczynku.

