
Procedury bezpieczeństwa w związku z wirusem COVID-19 w Hotelu Miodowy Młyn  

Bezpieczeństwo Państwa jest dla nas najwyższą wartością i priorytetem. Bardzo poważnie 

podchodzimy do standardów higieny i czystości. 

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wdrożyliśmy procedury Ministerstwa Rozwoju 

dla funkcjonowania hoteli w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce:  

- pracownicy odbyli szkolenie z zasad zachowania czystości, higieny i są zobowiązani do ich 

przestrzegania - są to min. regularne, dokładne i częste mycie rąk, dezynfekcja stanowiska 

pracy, sprzętu używanego do wykonywania swoich obowiązków, 

- pracownicy są wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, 

- po wejściu do recepcji hotelowej prosimy o każdorazowe skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk,  

- w recepcji hotelowej mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, 

- proces meldunku ograniczyliśmy do minimum,  

- ustaliliśmy i będziemy kontrolować maksymalną liczbę gości w hotelu na podstawie 

dostępnych pokoi,  

- w pokoju hotelowym mogą być zameldowane maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy rodzin),  

- po zameldowaniu Gościa nasza obsługa każdorazowo dezynfekuje ladę recepcyjną oraz 

terminale płatnicze, 

- prosimy o korzystanie z windy tylko z towarzyszami podróży, bądź z rodziną, z którą 

mieszkają Państwo w pokoju, 

- przed Państwa przyjazdem pokoje zostały dokładnie sprzątnięte i zdezynfekowane, 

- nasz personel sprzątający wyposażony jest i przestrzega używania jednorazowych 

maseczek, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem,  

- nie świadczymy usługi sprzątania podczas pobytów. Na specjalne życzenie, po 

telefonicznym ustaleniu z recepcją i pod nieobecność Gości w pokoju personel sprzątający 

dokona tej usługi, 

- jeżeli istnieje potrzeba jedynie wymiany ręczników, opróżnienia kosza na śmieci albo 

uzupełnienia przyborów toaletowych prosimy o kontakt z recepcją, 

- hole hotelowe, są sprzątane i dezynfekowane ze wzmożoną częstotliwością, natomiast 

toalety, windy, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia oraz 

inne często dotykane powierzchnie nie rzadziej niż co 1 godzinę, 

- w hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie zakwaterowanych,  

- w pokojach istnieje zakaz używania suszarek nadmuchowych, 

- systematycznie wietrzymy wszystkie pomieszczenia hotelu,  



- w każdym pokoju hotelowym umieściliśmy dla Państwa teczkę z potrzebnymi kontaktami 

telefonicznymi tj. numer do stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitala, aptek.  

- wyznaczyliśmy oraz przygotowaliśmy wyposażony w środki ochrony indywidualnej oraz 

płyn dezynfekujący pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych,  

- w recepcji hotelowej jest możliwość zakupu maseczek ochronnych,   

- we wszystkich w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych znajdują się instrukcje dot. 

mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.   

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na 

takie detergenty jak mydło oraz preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu. 

Wirus przenosi się: 

- bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w 

trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-

1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod 

warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny 

oddechowej pod ciśnieniem), 

- pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) 

przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, 

ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach. 

Zaleca się: 

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m). 

2. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów 

hotelu: wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. 

3. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy 

pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia (i to zależy już tylko i wyłącznie od tego czy goście zastosują 

się do wymienionych poniżej środków prewencji/higieny): 

Podstawowe zasady zapobiegawcze do których powinniśmy się stosować:  

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej 



 
 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do 

krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały 

wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko 

przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub 

pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub 

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu 

i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega 



się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy 

powitaniu, osoby. 

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 

Jeśli jest się zbyt blisko, można zainspirować wirusa. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z 

powierzchni na siebie. 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji czy 

środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 533 355 393 lub 

mailowo pod adresem: recepcja@miodowymlyn.pl 

 

Życzymy miłego pobytu!!! 
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