
COVID-19 działania w OW ZAWOJANKA 
 

NASZE DZIAŁANIA 

Nasz obiekt jest już dla Was otwarty.  W trosce o Wasze bezpieczeństwo wprowadziliśmy 
dodatkowe środki higieny i organizacji funkcjonowania. 

Dbałość o komfort i bezpieczeństwo naszych gości zawsze było dla nas priorytetem, jednakże 
w związku z obecną sytuacją podjęliśmy dodatkowe działania. 

Jeśli chcesz nas odwiedzić, nie obawiaj się przyjechać. Jeśli zaś chcesz zrezygnować                           
z rezerwacji, zwrócimy Ci dotychczas poniesione koszty zgodnie z polityką anulacji danej 
oferty. 

NOCLEGI 

W celu zabezpieczenia Twojego pobytu, podjęliśmy następujące kroki: 

• Na terenie obiektu przebywają tylko osoby zakwaterowane i personel. 
• Nasz personel został odpowiednio przygotowany i jest wyposażony w środki 

ochronne jak i dodatkowe środki do dezynfekcji 
• Każdy pokój jest odpowiednio dezynfekowany, generalnie wysprzątany i wietrzony 

przed Twoim przyjazdem 
• W miejscach ogólnodostępnych znajdziesz instrukcje postępowania                                         

w poszczególnych częściach obiektu oraz pojemniki ze środkiem do dezynfekcyjnym. 
• Część pomieszczeń wspólnych została wyłączona z użytku lub została w nich 

ograniczona ilość osób 
• W miejscach ogólnodostępnych i wejściu do obiektu znajdują się pojemniki                                           

z środkiem do dezynfekcji 
• Czas zameldowania został ograniczony do minimum 
• Serwis w pokojach odbywa się wyłącznie na życzenie gości. Wszelkie usterki, prosimy 

zgłaszać telefonicznie. 

RESTAURACJE 

• Nasz personel jest odpowiednio przygotowany i wyposażony w środki ochronne jak                       
i dodatkowe środki do dezynfekcji.  

• W restauracjach została ograniczona ilość gości do 1 osoby na 4m² sali, a stoliki są 
oddalone od siebie o minimum 2m 

• W miejscach ogólnodostępnych znajdują się środki do dezynfekcji. 
• Każdy stolik jest dezynfekowany po poprzednich gościach 

ŚWIETLICE  

• Korzystanie zgodnie z zaleceniami GIS 



BASEN LETNI  

• Czynny zgodnie z zaleceniami GIS 

OGÓLNE 

• Zachowaj bezpieczną odległości od innych gości i pracowników min. 2m. 
• Często myj ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce 

ogólnodostępnej i dezynfekuj dłonie środkami dezynfekującymi. Środki 
dezynfekujące znajdują się przy wejściach do obiektu.  

• Opuszczając pokój zasłaniaj nos i usta. Używaj swoich środków higieny osobistej.                        
W biurze Ośrodka możesz zakupić maseczki jednorazowe i rękawiczki. 

• Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza nosa, ust i oczu. 
• Poruszając się po Ośrodku ogranicz dotykanie zbędnych przedmiotów. 
• Ogranicz czas spędzany w miejscach ogólnie dostępnych oraz zachowaj bezpieczny 

2m odstęp. 
• Przestrzegaj maksymalnej ilości osób w danej strefie. 
• Zachęcamy do dokonywania bezgotówkowych płatności za usługi lub na rachunek 

Ośrodka. 
• Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem bądź chusteczką 

jednorazową i każdorazowo wyrzuć ją do zamykanego kosza na śmieci. 
• Jeśli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy, pozostań w pokoju i niezwłocznie 

powiadom telefonicznie pracownika Ośrodka o swoim stanie - telefon 577 174 634 
• W przypadku konieczności odbycia czasowej izolacji, osoba z podejrzeniem zakażenia, 

zostanie poddana izolacji w wyznaczonym w miejscu ( izolatka ). 
• Stosuj się do zaleceń obsługi oraz widocznych na terenie Ośrodka instrukcji. 
• Stosuj się do aktualnych procedur ustanowionych przez Ministerstwo Zdrowia. 

 


