
Nasze działania w związku z pandemią COVID-19 

Szanowni Goście, 

Kierując się troską o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, pragniemy poinformować, że w Domkach Letniskowych w 

Lipczynku zostały wdrożone wszystkie zasady bezpieczeństwa spełniające wytyczne ogłoszone przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 28 kwietnia 2020 roku, jak również obowiązki nałożone przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 

maja 2020 roku.  

RECEPCJA 

 Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość. 

 Podczas zameldowania-wymeldowania Goście muszą zakryć usta i nos, oraz mieć założone rękawiczki ochronne. 

 Pozostali Goście proszeni są o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz budynku recepcji. 

 Czas obsługi Gościa ograniczamy do minimum – każdy Gość otrzyma najważniejsze informacje w formie 

papierowej oraz informację z zakresu bezpieczeństwa. 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. Dla naszego wspólnego dobra prosimy o wypełnienie krótkiego oświadczenia o 

stanie zdrowia – dbajmy o siebie nawzajem. 

 Przed zameldowaniem każdy Gość zostanie poddany obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jest to niezbędne aby 

zameldować Gości w naszym ośrodku. 

 Osoby z podwyższoną temperaturą lub objawami przeziębienia nie będą mogły zostać zameldowane  

 Pracownicy obsługują Gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach lub przyłbicach. 

 Zapewniamy nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących dla Gości, oraz prosimy o dezynfekcję rąk przed 

rozpoczęciem meldunku. 

 Na bieżąco dezynfekujemy powierzchnie ogólnodostępne, terminale płatnicze, klucze do domków. 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w domkach osób niezameldowanych. 

 Zachęcamy Gości do płatności bezgotówkowych. 

 Istnieje możliwość zakupu maseczek i rękawiczek w Recepcji. 

DOMKI 

 Po każdym pobycie Gości domki są wietrzone przez co najmniej 30 minut, sprzątane, dezynfekowane   

i ozonowane przed każdym nowym pobytem. 

 Wszystkie domki dla Gości są sprzątane  i przygotowywane z zachowaniem niezbędnych procedur i zasad 

bezpiecznej obsługi Gości. 

 Wszystkie powierzchnie w domku dezynfekowane są specjalnymi środkami odkażającymi. 

 Przed wejściem do każdego domku znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz instrukcją 

prawidłowego ich użycia. 

 W każdym domku znajdują się instrukcje : 

Jak prawidłowo myć ręce. 

Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę. 

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

 Pracownicy podczas sprzątania wyposażeni są w maseczki jednorazowe, przyłbice ochronne oraz jednorazowe 

rękawiczki. 

 Każdy pracownik zapoznał się z procedurami bezpiecznej obsługi Gości zgodnie z narzuconymi wytycznymi. 

POMOSTY 

 Każdy domek ma indywidualny pomost i łódkę. 

 Po każdym pobycie Gości łódki są, sprzątane i dezynfekowane przed każdym nowym pobytem. 

 Osprzęt do łódek znajduje się w domkach i jest dezynfekowany i ozonowany.  

PRACOWNICY 

Wszyscy pracownicy bezwzględnie przestrzegają zasad bezpieczeństwa pracy zgodnie z wytycznymi. Każdy pracownik 

regularnie dezynfekuje swoje miejsce i narzędzia pracy oraz dba o higienę i czystość rąk. 

 Osoby nie stosujące się do procedur bezpieczeństwa będą zmuszone do natychmiastowego opuszczenia ośrodka. 



 



 


