Vážení hostia v termíne od 25.10.2021
je náš okres v bordovej zóne podľa COVID automatu,
preto Vás chceme informovať, že poskytneme naše
hotelové služby:

v interiéri hotela pre týchto hostí:

- očkovaných





14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny
21 dní po jednodávkovej vakcíne
detí do 12 rokov veku
14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne
prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami

v exteriéri hotela pre týchto hostí:

- testovaných
 s negatívnym výsledkom testu na COVID- 19
PCR alebo LAMP 72 hod od odberu
Antigénový test 48 hod od odberu
-

s prekonaným covidom (do 180 dní od prekonania)

- všetci hostia musia používať v interiéri respirátor /nie rúško/
- zákaz podávania rúk
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia
je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia
- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené
dýchanie je osoba povinná zostať v domácej izolácii

REŠTAURÁCIA len pre očkovaných hostí






v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti
2 metre rozostupy medzi stolmi
terasy bez obmedzení
dezinfekcia stolov, stoličiek, jedálnych lístkov – po každom zákazníkovi
príbor hygienicky balený, dochucovadla donášame hosťovi až pri objednávke
jedla ako aj príbor. Raňajky – hygienické jednorazové rukavice, hosťom
servíruje jedlo z bufetov kuchár

UBYTOVANIE „OTP“


ubytovanie zo spoločnej domácnosti maximálne 2 dospelé osoby na 1 izbe
alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe

UBYTOVANIE očkovaní hostia


bez obmedzenia

BAZÉNY pre OTP do 15 hod.


Maximálne 10 hostí v jednom momente

WELLNESS len pre očkovaných po 15 hod.


10 hostí v jednom momente

HROMADNÉ AKCIE – reštaurácia „OTP“ – bez cateringu



maximálne 25% osôb z kapacity max do 50 hostí
s povinným zoznamom účastníkov

HROMADNÉ PODUJATIA pre očkovaných s cateringom



maximálne 20 hostí
s povinným zoznamom účastníkov

ŠPORT „OTP“


maximálny počet športovcov 50 osôb

Chceme vás ďalej informovať, aby ste sa na požiadanie zamestnancov hotela
preukázali splnením vstupu a to požiadavkou „OTP“. Za nerešpektovanie
nariadenia môže byť hotel sankcionovaný sumou 10.000 eur, z tohto dôvodu
nevieme obslúžiť hostí, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené.
Ďakujeme za porozumenie, tím hotela
21/10/2021

