
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I 
HIGIENY W NASZYM OBIEKCIE 

Drodzy Goście, 

Bezpieczeństwo Państwa jest dla nas najwyższą 
wartością. W związku z sytuacją epidemiczną w 
Polsce wprowadziliśmy więc dodatkowe zasady 

bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą cieszyć się 
Państwu bezpiecznym i spokojnym pobytem u nas. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym 
przewodnikiem. 

#bezpiecznyobiekt 

Twój Pobyt w bezpiecznych 
warunkach 

Domki Nord Breeze to komfortowy obiekt składający się 
domków apartamentowych stworzony z myślą o rodzinnym 
wypoczynku. Jesteśmy zlokalizowani w kurorcie 
turystycznym Polski północnej jakim jest Władysławowo. 
W spokojnej okolicy, które zapewnia możliwość 
wypoczynku przy uniknięciu tłumu turystów. W obrębie 
miasta istnieją ścieżki rowerowe, które prowadzą w stronę 
Helu, bądź w przeciwnym kierunku do Rewy. Nasz obiekt 
położony jest na uboczu, z dala od zgiełku miasta i dużych 
skupisk ludzi. Daje to Państwu możliwość relaksu, 
obcowania z naturą oraz wypoczynku w bezpiecznych 
warunkach. Wszystkie domki są przestronne, jasne i 
posiadają w pełni wyposażony aneks kuchenny, 
przestronną, nowoczesną łazienkę, TV SAT, WiFi, taras 
wyposażony w komplet wypoczynkowy. Komfort 
wypoczynku gwarantuje przestrzeń domków oraz ich 
niezależność. Powierzchnia naszych domków wynosi 55 
m2, a każdy domek dzięki swojemu wyposażeniu oraz 
przes trzeni daje Pańs twu moż l iwość zupe łnie 
samodzielnego wypoczynku. 



RECEPCJA  

▪ Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość 

▪ Pracownicy na stanowiskach recepcyjnych są od siebie oddaleni 
o 1,5 m 

▪ Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na 
obsługę recepcji w odległościach co 2 metry 

▪ Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując 
przy tym kompleksową obsługę klienta 

▪ Pracownicy Recepcji obsługują Gości w maseczkach 
ochronnych oraz jednorazowych rękawiczkach 

▪ Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem 
procesu meldunku 

▪ Blat recepcji i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie 
dezynfekowane przez pracowników 

▪ Podczas meldunku informujemy Gości o obowiązujących 
procedurach bezpieczeństwa w obiekcie oraz prosimy o 
podpisanie oświadczenia o przyjęciu ich do wiadomości i 
stosowaniu się do wytycznych 

▪ Istnieje bezwzględny zakaz przebywania na terenie obiektu osób 
niezameldowanych 

▪ Ozonujemy oraz dezynfekujemy każdy pokój w domku, po 
wyjeździe Gości 

▪ Wietrzymy domki po każdym pobycie przez co najmniej 15 minut 

▪ Każdy domek jest generalnie sprzątany , a wszystkie 
powierzchnie takie jak blat, klamki, włączniki, pilot do telewizora 
i klimatyzacji oraz wyposażenie aneksu kuchennego (lodówka, 
naczynia, zastawa) są dezynfekowane przez Naszych 
pracowników specjalnymi środkami odkażającymi 

▪ Dodatkowa pościel, ręczniki są dostarczane przez obsługę w 
specjalnych foliowych osłonach 

▪ Pracownicy sprzątający domki są wyposażeni w maseczki 
ochronne i rękawice jednorazowe, które są utylizowane po 
zakończeniu sprzątania danego pokoju lub apartamentu 

▪ Na życzenie gości domek może być ozonowany w trakcie pobytu 
– usługa dodatkowo płatna. 

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTEPNE  

▪ W recepcji, dozownik z płynem dezynfekującym 

▪Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie 
dezynfekujemy 

▪ W częściach wspólnych wprowadziliśmy nakaz korzystania z 
maseczek 



▪ Ze szczególną dokładnością dezynfekujemy klamki w drzwiach 
domków,  

PRACOWNICY  

▪ Wszyscy pracownicy bezwzględnie przestrzegają zasad pracy w 
maseczkach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych, odzieży 
ochronnej. Każdy pracownik regularnie dezynfekuje swoje 
narzędzia pracy oraz dba o higienę i czystość rąk. 

▪ Zapewniliśmy precyzyjne szkolenia dla pracowników z 
zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich 
pracowników hotelu. Prowadzimy kampanię informacyjną dla 
personelu dotyczącą zachowania szczególnych środków 
ostrożności wg zaleceń GIS i WHO 

▪ Przed wejściem do obiektu, mierzymy temperaturę każdemu 
pracownikowi. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów 
chorobowych, pracownik jest natychmiastowo oddelegowany do 
domu 

▪ Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk 
dla pracowników w przestrzeniach dostępnych dla pracowników 

▪ Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych 
dla pracowników, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów. 

▪ Zadbaliśmy o bezpieczne stanowiska pracy zachowując 2 metry 
odstępu, w przestrzeniach, w których jest taka możliwość.  

PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO 
JEST DLA NAS NAJWYŻSZĄ 

WARTOŚCIĄ. ZAPRASZAMY NA 
POBYT W BEZPIECZNYCH 

WARUNKACH. 


