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Zasady bezpieczeństwa związane z prewencją przeciw SARS-Co-2 

Zawierają zgodność z zaleceniami i rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. 

Szanowni Goście, 

Bezpieczeństwo stanowi dla nas wartość nadrzędną. W obliczu rozprzestrzeniania się epidemii SARS-

CoV-2 sprzymierzeńcem staje się odpoczynek w miejscach otoczonych przyrodą i  lasem, oddalonych 

od miast i dużych skupisk ludzi. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Gości, wprowadziliśmy szereg 

zasad  i procedur zapobiegawczych zgodnych z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz 

GIS. 

 

 

Recepcja: 

1. Informacje o bezpiecznym pobycie – o wszelkich informacjach dotyczących bezpiecznego 

pobytu oraz stosowanych procedurach podjętych w związku COVID-19 informujemy w 

momencie zakwaterowania.   

2. Bezpieczna odległość- by zapewnić maksymalne warunki bezpieczeństwa, Goście w 

oczekiwaniu na rejestrację zobowiązani są do bezwzględnego zachowania odpowiedniej 

odległości w kolejce - minimum 2 metry między osobami.  

3. Maksymalne skrócenie czasu przebywania gości przy recepcji - Wszelkie czynności związane 

z zakwaterowaniem gościa skracamy do wymaganego minimum.  

4. Bezdotykowy pomiar temperatury ciała przy wejściu Gościa do hotelu -  W przypadku stanu 

podgorączkowego i objawów chorobowych personel uniemożliwia przyjęcie Gościa do 

hotelu, procedura może być powtórzona - decyduje pracownik hotelu.  

5. Dezynfekcja- poddajemy wzmożonej dokładnej dezynfekcji lady recepcyjne, karty 

pokojowe, terminale i inne powierzchnie używane przez gości oraz  personel. 

6. Zakaz odwiedzin- w trosce o bezpieczeństwo wszystkich gości wprowadziliśmy bezwzględny 

zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych. 

7. W przypadku pojawienia się Gościa w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie 

prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku. Kontakty alarmowe do służb 

medycznych oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej dostępne są w recepcji Hotelu.  

 

Pokoje hotelowe: 

1. Sprzątanie- Ograniczamy procedurę rutynowego sprzątania pokoi, które obecnie odbywa się 

tylko na życzenie gości.  

2. Dezynfekcja- prócz dokładnego  sprzątania każdego opuszczanego przez Gościa pokoju 

stosujemy ozonową dezynfekcję (możliwość dezynfekcji ozonowej pokoju w trakcie pobytu 

na życzenie gości). 

3. Zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.  

4. Prosimy o pozostawienie uchylonych okien przez Gości hotelowych, oraz częste wietrzenie 

pokoi w momencie przebywania. 

5. Pościel i ręczniki- o czystość i bezpieczeństwo hotelowej pościeli dba pralnia ekologiczno-

chemiczna. Pościel dostarczana jest w reżimie sanitarnym.  

6. Personel sprzątający- wyposażony jest w maseczki ochronne  i rękawiczki.  
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Powierzchnie  ogólnodostępne: 

1. Maseczki- niezasłanianie nosa i ust w otwartej przestrzeni jest dozwolone wyłącznie wtedy 

gdy możemy zachować 2 metrowy  odstęp od innych. Możesz więc spacerować po plaży, 

chodzić po lesie czy parkingu bez konieczności zasłaniania twarzy. Maseczki są jednak 

konieczne w przestrzeniach zamkniętych takich jak hotelowy hol, restauracja do momentu 

zajęcia miejsca przy stoliku, w przebieralniach strefy Wellness  oraz  hotelowych korytarzach.   

2. Dostęp do środków dezynfekujących- dozowniki z płynem dezynfekujących dla Gości  

Hotelowych dostępne są w obszarze recepcji, w hotelowej restauracji oraz  toaletach. 

3. Instrukcje-  instrukcje odnośnie prawidłowego mycia dłoni,  zdejmowania i zakładania 

maseczek ochronnych oraz zdejmowania i zakładania rękawiczek umieszczone zostały w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Natomiast instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk 

znajduje się przy dozownikach z płynem dezynfekującym. 

4. Dezynfekcja powierzchni wspólnych – zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS prowadzimy 

wzmożoną częstotliwość dezynfekcji klamek, poręczy oraz powierzchni ogólnego dostępu, 

dokładna dezynfekcję pomieszczeń wspólnych, toalet ogólnodostępnych oraz regularną 

dezynfekcję windy. 

5. Dziecięcy Pokój zabaw – ze względów bezpieczeństwa ograniczamy dostęp do środków 

dezynfekujących dla dzieci. Wprowadziliśmy również wzmożoną skrupulatną dezynfekcję 

zabawek dziecięcych.  Wykluczyliśmy z użytkowania zabawki których dezynfekcja jest 

utrudniona. 

Gastronomia: 

1. Restauracja - serwuje posiłki i napoje do pokoju. 

2. Obsługa- zobowiązana jest do bezwzględnego zachowania zasad GIS oraz stosowania 

maseczek i rękawiczek ochronnych.  

Strefa Wellness: 

Zgodnie z dyrektywami  sanitarnymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii  SARS-

CoV-2 w Polsce w obiekcie Hotelu Wojciech ***   oprócz regulaminu w Strefie Wellness  obowiązują 

następujące zasady : 

1.    Strefa basenowa pozostaje zamknięta. W przypadku zmian obostrzeń w niecce basenowej zaleca 

się zachowanie dystansu 2 metrów między osobami. Liczba osób jednocześnie korzystających ze 

strefy Wellness nie może przekraczać 50 % maksymalnego obłożenia. Personel Hotelu zastrzega 

prawo do regulowania czasu pobytu  gości w saunach i basenie strefy Wellness. 

2.   Strefa saun pozostaje zamknięta.  W przypadku zmian obostrzeń z sauny może korzystać 

wyłącznie wtedy gdy temperatura osiągnie powyżej 60 st. C. Obowiązuje korzystanie z sauny boso, 

drzwi do sauny należy pozostawić zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury. 

3. Dezynfekcja – prowadzimy regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych takich jak drzwi, klamki, 

szafki, półki, uchwyty, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne oraz powierzchnie  

wokół basenu.   

4. Środki do dezynfekcji-  dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu do 

przebieralni, pomieszczeniu sanitarnym oraz przy natryskach wodnych.  
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5. Przestrzeganie zasad higieny- wymagana jest staranna kąpiel całego ciała pod natryskiem przed  

wejściem do hali basenowej. Obowiązkowe przestrzeganie rozdziału strefy obutej i bosej oraz 

przejście do hali basenowej przez matę dezynfekującą.  

6. Osłona ust i nosa- na obszarze strefy Wellnes obowiązuje noszenie maseczki. Maseczkę możesz 

zdjąć po przebraniu się w strój kąpielowy. Po czym niezwłocznie udaj się do natrysku  wodnego  oraz 

maty dezynfekującej. Ubierając się po kąpieli maseczkę należy ponownie założyć. 

7. Rezerwacja pobytu w Hotelu wiąże się z nieodpłatnym dostępem do Strefy Wellness. Hotel 

zastrzega możliwość ponownego zamknięcia Strefy Wellness z powodu COVID-19. Zamknięcie Strefy 

Wellnes nie stanowi podstawy do zmniejszenia cen za rezerwację noclegu w hotelu.  

O wszelkich informacjach dotyczące bezpiecznego pobytu oraz stosowanych procedurach podjętych 

w związku COVID-19 informujemy w momencie zakwaterowania.   

 

 

Wesela i przyjęcia okolicznościowe: 

Obecnie obowiązuje zakaz organizacji przyjęć.  

W momencie wydania zgody przez MZ na organizowanie wesel i przyjęć obowiązują następujące 

zasady: 

1. Obowiązkowa dezynfekcja rak – przez uczestników przyjęcia.  

2. Zaleca się częste mycie rąk. 

3. Odległość między stolikami- wynosi 2 m odstępu 

4. Ustawienie stołów- przy jednym stole może przebywać rodzina lub osoby pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi stosujemy zasadę, że przy jednym stole 

zmniejszamy ustawienie o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie 

gości po obu stronach. 

5. Maseczki- nie jest wymagane noszenie maseczek przez uczestników przyjęcia. 

6. Bufety, stoły wiejskie, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów – możliwe do 

realizacji wyłącznie przy wyznaczeniu osoby do obsługi wyznaczonego stanowiska.  

7. Organizowanie kilu imprez w obiekcie w tym samym czasie jest możliwe – pod warunkiem iż 

osoby z różnych grup nie stykają się ze sobą. 

8. Wymagania- przekazanie pełnej listy gości wraz z numerami kontaktowymi osobie 

koordynującej przyjęcie, w przypadku konieczności przekazania jej organom Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej.  

 

  

Hotel Wojciech *** pozostaje otwarty dla Gości w celu odbycia podróży służbowej: 

 

1. dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
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2. dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 

r. – Prawo lotnicze; 

3. dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach 

wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę; 

4. dla kierowców wykonujących transport drogowy; 

5. dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu 

kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników nie-zbędnych do wykonywania usług 

przewozu w ramach transportu kolejowego; 

6. dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,  

7. dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego 

lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym 

zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego 

zamieszkania; 

8. dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury 

krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; 

9. dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie 

wykonującym działalność leczniczą; 

10. dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służ-by Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony 

Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w 

związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych; 

11. dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace 

związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji 

towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu  

12. dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w 

czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; 

13. dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; 

14. dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania 

karnego, cywilnego i sądowo administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, 

biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz 

w dniu poprzedzającym; 

15. dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji 

międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami 

paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji; 

16. dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały 

wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie 

przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 

dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję 

Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu 

promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka 
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Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego za-mieszkania, zadań 

zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych; 

17. dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

18. dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza 

miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych; 

19. w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na 

podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799); 

20. dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury 

medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, w związku z 

wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności 

gospodarczej związanej z tymi usługami; 

21. dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem 

zadań zawodowych; 

22. dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez 

jednostki publicznej radio-fonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, w związku 

z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z 

przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców; 

23. dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub 

pobytu; 

24. dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład 

albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów,  

25. dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez 

nich zadań zawodowych; 

26. dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex); 

27. dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym 

aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin 

sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i 

przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów; 

28. dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z 

wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, za-dań zawodowych lub działalności 

gospodarczej związanej z tymi usługami; 

29. dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa 

sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową 

30. dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – 

Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem 

stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności 

gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza; 

31. dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, 

radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, 

radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu dla osób ubiegających się o licencję 
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doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i 

organizacji tych egzaminów; 

32. dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z 

uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, 

przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym, w związku z wykonywaniem 

zadań służbowych; 

33. dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania 

Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie 

prowadzenia badań wypadków lub incydentów; 

34. dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych 

lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, 

Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, 

poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z 

organizacją lub obsługą tych wizyt; 

35. dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w 

formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań 

dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

36. dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu 

końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska; 

37. dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji 

egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych; 

38. dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny 

39. dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania 

nieruchomości; 

40. dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania 

kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie 

szacowania nieruchomości; 

41. dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji 

utworu audiowizualnego na planie filmowym; 

42. dla osób: 

a) o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w związku z wykonywaniem 

przez te osoby obowiązków służbowych poza miejscem ich stałego zamieszkania, 

b) zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez 

osoby, o których mowa w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją 

wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują poza miejscem swojego 

zamieszkania; 

43. dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i 

przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, 

egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub 

praktycznych umiejętności. 
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Recepcja Hotelu Wojciech *** 

pozostaje do Państwa dyspozycji w godz. od 6:00 do 22:00  

pod nr. tel.  

87 644 72 37  

515 055 728  

lub adresem mailowym  

recepcja@hotelwojciech.pl 

--- 

 


