
Procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące w  

Ośrodku Wypoczynkowym  „ Królowa Woda” 

W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 wprowadzamy szereg działań mających 

na celu zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa naszym gościom oraz 

pracownikom. Śledzimy najnowsze zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO)  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego aby móc na bieżąco dostosowywać 

nasze procedury. 

ZASADY OGÓLNE  

o Usytuowanie domków sprawia, że Goście przebywający w ośrodku nie są 
narażeni na bezpośrednie kontakty z dużą liczbą osób.  

o Wszystkie domki po zmianie klienta są regularnie dezynfekowane poprzez 
ozonowanie i czyszczenie środkami biobójczymi. 

o Sanitariaty i zmywalnia naczyń poddawana będzie dekontominacji. 

o Na teren ośrodka mają wstęp wyłącznie Goście ośrodka, pracownicy i 
dostawcy (obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie innych 
osób). 

o Personel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa w przypadku wystąpienia stanu 
podgorączkowego lub objawów chorobowych. 

o Personel jest przeszkolony z zasad bezpieczeństwa w przypadku pojawienia 
się zagrożenia zdrowia. 

o W recepcji możliwe jest zakupienie pakietu z podstawowymi środkami 
ochronnymi (maska, rękawiczki). 

o W ośrodkowym pawilonie sanitarnym i przestrzeniach ogólnych, recepcji i 
restauracji umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk . 

o Sprzęt wodny ze względu na dezynfekcję kapoków, wypożyczany będzie na 
cały dzień. 

o Zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z wywieszonymi 
instrukcjami.  

o Zachęcamy Gości do utrzymywania bezpiecznych odległości w kontaktach 
bezpośrednich. 

o Zachęcamy wszystkich Gości i pracowników do uśmiechu na powitanie w 
zastępstwie uścisku dłoni. 

  

 

 

 



ZASADY POBYTU 

 W recepcji może przebywać tylko aktualnie meldujący się gość. 

 Przy stanowisku recepcyjnym znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – Goście są 
zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej  

 Po użyciu przez Gościa długopisu – prosimy o odłożenie go do pojemnika 
stojącego na biurku recepcyjnym (długopisy są po każdym użyciu 
dezynfekowane). 

 Przed recepcją i na powierzchniach ogólnodostępnych zachowaj dystans między 
osobami min. 2 m. 

 Ogranicz do minimum czas przebywania przy recepcji. 
 Na terenach wspólnych obowiązują zasady ogólne zarządzone przez ministra zdrowia 

w tym m.in. konieczność zachowania dystansu oraz noszenia maseczek. 
 w domkach mogą przebywać wyłącznie osoby będące w jednym gospodarstwie 

domowym.     
 Na ośrodku nie może przebywać żadna osoba niezameldowana. Wizyty postronnych 

gości są niemożliwe. 
 Z używania wyłączone są miejsca wspólne takie jak: sale telewizyjne, aneks kuchenny, 

oraz inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi.  
 Pole namiotowe/kampingowe – należy zachować bezpieczne odległości od 

rozstawianych namiotów/przyczep, nie mniej niż 2 m. 

 

RESTAURACJA & BAR 

o Restauracja i bar (oraz pomieszczenia kuchni) są regularnie dezynfekowane.  

o Restauracja jest regularnie wietrzona i wentylowana 

o Przy wejściu do restauracji (oraz na jej terenie) znajdują się środki do 
dezynfekcji rąk 

o Zamawianie posiłków wyłącznie u obsługi, zakaz gromadzenia się przy barze.  

o Ograniczyliśmy liczbę osób jednocześnie spożywających posiłki z 
zachowaniem bezpiecznych odległości stolików co 2 metry. 

o Przy stoliku mogą być osoby z jednego gospodarstwa domowego/domku, 
namiotu. 

o Zachęcamy Gości do zamawiania posiłków „na wynos” 

o Kuchnia oraz wszelkie sprzęty kuchenne są myte, dezynfekowane i odkażane 
na bieżąco 

o Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z 
zasadami HACCP oraz wytycznymi GIS  przez personel przeszkolony z zasad 
bezpieczeństwa. 

 

  



 


