
Czystość w  Grand  Hotelu jest dla nas  bardzo ważna  i wysoko oceniana przez naszych
Gości w czasie pandemii Covid-19 staramy się jeszcze bardziej aby zapewnić Ci bezpieczny

i komfortowy pobyt.

Zapoznaj się  z naszymi działaniami i czuj się  bezpiecznie.

BEZPIECZNIE W RECEPCJI

 Zakaz przebywania osób niezameldowanych na terenie Hotelu
 Odmowa  zameldowania osób z objawami chorobowymi
 Obowiązek noszenia maseczek w częściach ogólnodostępnych w celu zapewnienie 

bezpieczeństwa
 Obowiązku dezynfekcji rąk przed zameldowaniem 
 Maksymalnie skrócony czas zameldowania i wymeldowania

BEZPIECZNIE W POKOJU

 Systematyczna dezynfekcja lady recepcji, kart hotelowych i terminali płatniczych oraz
wszystkich miejsc publicznych zgodnie z wytycznymi WHO

 Dokładna dezynfekcja wszystkich powierzchni płaskich w pokojach i łazienkach oraz 
wszystkich sprzętów ( piloty, klamki, kontakty, dozowniki)

 Pokoje wyposażone w osobiste środki dezynfekujące
 Instrukcja prawidłowego mycia rak w każdej łazience
 Serwis sprzątania pokoju wykonywany zgodnie z zalecanymi procedurami wyłącznie 

na życzenie  Gości

BEZPIECZNIE W RESTAURACJI

 Odstęp miedzy stolikami zwiększony do bezpiecznej odległości
 Śniadania bufetowe zastąpione śniadaniami serwowanymi do wyboru serwowane 

bezpośrednio do stolika lub do pokoju
 Nakrycia stołów wymieniane po każdym Gościu
 Personel gastronomi pracuje zgodnie z procedurami

BEZPIECZNIE W  PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH

 Dostęp do dozownika z płynem we wszystkich przestrzeniach wspólnych
 Regularne wietrzenie lub ozonowanie części wspólnych
 Środnik dezynfekcji w ogólnodostępnych toaletach
 Dezynfekcja wszystkich klamek, przycisków, poręczy oraz wind



Cleanliness in the Grand Hotel is particularly important to us and highly rated by our guests
during the Covid-19 pandemic, we strive even more to ensure you have a safe and

comfortable stay.

Please refer to our activities and feel safe.

SAFELY AT THE RECEPTION

 Persons not registered in the hotel are not allowed to stay at the hotel area
 Refusal to register people with medical symptoms
 Obligation to wear face masks in public areas to ensure safety
 Obligation to disinfecting  hands before check in
 Reduced to the maximum time for check-in and check-out
 Systematic disinfection of reception desk, hotel cards and payment terminals, as well 

as all public places in accordance with WHO guidelines

SAFELY IN THE ROOM

  Thorough disinfection of all flat surfaces in rooms and bathrooms as well as all 
equipment (remote controls, door handles, contacts, dispensers)

 Rooms equipped with personal disinfectants
 Instructions on how to properly clean the hands in every bathroom
 Room cleaning service carried out in accordance with the recommended procedures 

only at the request of guests

SAFELY IN RESTAURANT

 Space between the tables increased to a safe distance
 The breakfast buffet replace by breakfast, which can be served directly on the table or 

in the room
 Table covers changed after each guest
 Gastronomy staff work according to procedures

SAFELY IN COMMON AREAS

 Access to the dispenser with liquid disinfectant in all common areas
 Regular airing or ozonation of common areas
 Disinfectants in public toilets
 Disinfection of all door handles, buttons, handrails and elevators


