INFORMUJEMY, że od 15 czerwca br.,
przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w obecnym reżimie sanitarnym,
zostaje wznowiona działalność hotelowa w DOMU PRACY TWÓRCZEJ
Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i Pracowników obowiązują zalecenia GIS
wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas
monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak
i Pracowników.
W załączeniu przedstawiamy wdrożone przez nas zasady obowiązujące w działalności
DPT.
ZASADY OBOWIĄZUJACE W DZIAŁALNOŚCI HOTELOWEJ
W DOMU PRACY TWÓRCZEJ
W trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników
zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych
przez nas zasad:
• Wszyscy Pracownicy dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się
w pracy zgodnie z www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy;
• Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich
zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków
ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy
w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych
z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalna osłona w recepcji oraz
dostępność żeli antybakteryjnych.
• Pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków
dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości
o bezpieczeństwo.
• Przestrzegamy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metrów pomiędzy
Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki
sam dystans w stosunku do naszych Gości.
• Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni
hotelowych.
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STREFY OGÓLNE (korytarze, hole, jadalnia):
Strefy ogólne hotelu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której
obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez
Pracowników hotelu jak i Gości hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS
https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz;
W hotelu mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi;
W strefie wejścia do hotelu zlokalizowana jest informacja o maksymalnej ilości osób
mogących przebywać na terenie hotelu;
W tej samej części hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami
oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
Dezynfekcja holi, korytarzy i jadalni odbywa się przy użyciu atestowanych środków;

• Wprowadzono zalecenie korzystania z jadalni przez maksymalnie 4 osoby przy
zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno
gospodarstwo domowe);
• Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk,
takich jak: klamki, blaty, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;
• Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia
jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza.
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STREFA RECEPCJI:
W recepcji znajduje się informacja o maksymalnej ilości osób mogących przebywać
w danej części obiektu;
W recepcji zamontowano specjalną osłonę w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni
dla Gości i Pracowników;
W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w recepcji hotelowej zapewniono
dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości;
Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w recepcji,
do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;
Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych. Nasz terminal płatniczy
zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy;
Klucze do pokoi są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości.
W recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu, służb medycznych, oraz
adresy najbliższych aptek;
Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa
obowiązujących w hotelu. Wszystkie aktualne informacje przekazujemy również na
naszych stronach www.dompracytworczej.pl oraz www.gdk-art.net

STREFA POKOI HOTELOWYCH:
• Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż
pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:
• Dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie
24 godzin od opuszczenia pokoju przez Gościa;
• Recepcja blokuje każdy pokój do ponownej sprzedaży na 48 godzin
po wyjeździe Gościa na czas sprzątania pokoju oraz niezbędnej według zaleceń
dezynfekcji przed przyjazdem następnego Gościa. W hotelu wdrożyliśmy
dezynfekcję poprzez metodę ozonowania pokoi;
• Wprowadziliśmy zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze
hotelu co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach
na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez
Ministerstwo
Rozwoju
(https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-innemiejsca-noclegowe);
• Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko
certyfikowanych środków czystości i atestowanego sprzętu;
• Współpracujemy z pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat
Państwowego Zakładu Higieny.

