POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
I KOMFORTU POBYTU GOŚCIA
W VANILLA APARTHOTELU
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
SARS-COV-2
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, że zdecydowaliście się skorzystać
z naszej oferty i przyjechać do Vanilla
Aparthotelu. Zapewniamy Państwa, że troska
o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest naszym
priorytetem.
W związku z epidemią SARS-CoV-2 oraz
najnowszymi wytycznymi i rozporządzeniami
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, nasz obiekt
będzie funkcjonował w zwiększonym reżimie
sanitarnym. Dlatego prosimy o zapoznanie się
z
nowymi
działaniami
i
zasadami
obowiązującymi w Vanilla Aparthotelu – zostały
one stworzone z myślą o bezpieczeństwie
Państwa i naszych Pracowników.
Z góry serdecznie dziękujemy za cierpliwość
i wyrozumiałość.

Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy Vanilla Aparthotel

RECEPCJA, ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE

Po przyjeździe do naszego Aparthotelu zostanie Państwu
zmierzona temperatura, a pracownik recepcji przekaże Państwu
kwestionariusz do uzupełnienia. Prosimy o udzielanie szczerych
odpowiedzi, gdyż od nich zależy nasze wspólne zdrowie
i bezpieczeństwo.
Przed wejściem do wind oraz na recepcji znajduje się płyn do
dezynfekcji rąk – prosimy o skorzystanie z niego przed
rozpoczęciem procedury check-in.
Bardzo prosimy, by w momencie wejścia do Vanilla Aparthotelu
byli Państwo wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę – zgodnie
z aktualnymi przepisami.
Informujemy, że przy ladzie recepcji może przebywać
jednocześnie jedna osoba. Jeśli przyjechaliście Państwo
w więcej osób, prosimy osobę towarzyszącą o poczekanie.
W naszym lobby przy recepcji mogą jednocześnie przebywać
4 osoby. Prosimy Państwa o przestrzeganie tej liczby oraz
o utrzymanie 2 metrowego dystansu (wyznaczyliśmy do tego
specjalne miejsca).
Po każdym Gościu lada recepcji, terminal płatniczy są
dezynfekowane.
Powierzchnie
wspólne
dezynfekujemy
minimum co godzinę.

RECEPCJA, ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE
Prosimy,
by
przed
wypełnieniem
karty
meldunkowej
zdezynfekowali Państwo ręce (jeżeli nie zrobiliście tego
wcześniej).
Prosimy o podawanie w karcie meldunkowej swojego nr.
telefonu. Nie wykorzystamy go do celów marketingowych, ale
w razie jakichkolwiek problemów podczas Państwa pobytu,
chcemy mieć możliwość skontaktowania się z Państwem, tak
szybko jak to możliwe.
Ze względów ekologicznych, prosimy Państwa o wypełnienie
karty meldunkowej własnym długopisem. Jeśli go Państwo nie
posiadacie, oczywiście otrzymacie go od nas w prezencie.
Karta do apartamentu, którą Państwo otrzymacie, zostanie przy
Was zdezynfekowana.
Zrezygnowaliśmy z papierowych opakowań (tzw. pocketów),
w trosce o Państwa bezpieczeństwo.
Zachęcamy do dokonywania transakcji bezgotówkowych.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. ewentualnej
pomocy medycznej (niezbędne informacje wraz z nr. telefonów
znajdują się na recepcji).
Niestety nie będziemy w stanie przechować Państwa bagażu,
ani przekazać brudnej bielizny do pralni, ale chętnie zamówimy
dla Was taksówkę lub transfer.
Zachęcamy do zakupu maseczek oraz płynu do dezynfekcji rąk
w naszej recepcji.
Nasi pracownicy mimo, iż są zasłonięci maseczkami, na pewno
się do Państwa uśmiechają i życzą miłego pobytu.

APARTAMENT

Państwa
apartament
został
dokładnie
posprzątany,
zdezynfekowany oraz wywietrzony, więc mogą się Państwo
w nim czuć bezpiecznie. Dbając o najwyższe standardy
sanitarne, współpracujemy z firmami wyspecjalizowanymi
w produkcji odpowiednich środków chemicznych – o czystość
apartamentów dbamy we współpracy z firmą Diversey.
Przedmioty takie jak klamki, wyłączniki, piloty, słuchawki do
telefonów, sedesy, armatura zostały szczególnie dokładnie
zdezynfekowane przed Państwa przyjazdem.
Akcesoria
do
parzenia
kawy
czy
herbaty
zostały
zdezynfekowane, a w każdym apartamencie czekają na
Państwa jednorazowe kubki i mieszadełka.
Wszystkie apartamenty są poddawane 24 h kwarantannie po
wyjeździe poprzedniego Gościa.
Gości meldujemy w co 2 apartamencie, abyście mieli Państwo
komfort wypoczynku i poczuli się bezpieczniej.
Podczas Państwa pobytu apartament nie będzie sprzątany. Na
Państwa prośbę możemy wyrzucić śmieci i zmienić ręczniki.
W tym celu prosimy o kontakt z recepcją (pod nr telefonu 100),

Z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, ze wszystkich
apartamentów usunęliśmy papierowe (drukowane) foldery
informacyjne, katalogi sprzedażowe oraz ankiety. Zapraszamy
do zapoznania się z informacjami zawartymi w naszym filmie
emitowanym w telewizji. Jeśli macie Państwo dodatkowe
pytania zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszą
recepcją pod nr. telefonu 100.
Mimo braku możliwości wypełnienia przez Państwa ankiet dot.
jakości naszych usług, chętnie poznamy Wasze zdanie –
bezpośrednio w recepcji, telefonicznie, mailowo lub za pomocą
portali internetowych.
W trosce o środowisko i bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy, że
kosmetyki jednorazowe (żel do mycia, szampon), będą
dostępne dla Państwa nieodpłatnie, po uprzedniej prośbie.
Wystarczy poprosić o nie w recepcji podczas check-inu lub
pobytu.
Jednorazowe mydło do rąk znajduje się w każdym
apartamencie.
Jeśli korzystacie Państwo ze śniadania – będzie ono
zapakowane w specjalny pojemnik i będzie do odbioru
w naszym lobby przy recepcji. Jednocześnie przypominamy
o zakazie spożywania posiłków w częściach wspólnych obiektu.
W każdym apartamencie znajduje się informacja, jak dokładnie
myć dłonie.
W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo na terenie
Aparthotelu obowiązuje zakaz odwiedzin i przebywania na
naszym terenie osób u nas niezakwaterowanych.
Ze względów sanitarnych, nie rekomendujemy korzystania
z suszarek nadmuchowych w apartamentach
W celu zachowania jak najwyższych standardów, po dokładnym
posprzątaniu apartamentu po wyjeździe Gości, używamy
specjalnego ozonatora, który oczyszcza powietrze i usuwa
bakterie z powietrza.

CZĘŚCI WSPÓLNE

Co godzinę nasz personel sprzątający dezynfekuje części
wspólne – w tym w szczególności – windy, poręcze, toalety, lady,
klamki.
Płyn do dezynfekcji znajduje się przy windach, na recepcji oraz
w ogólnodostępnych toaletach.
Ograniczamy liczbę osób, mogących przebywać w naszym
obiekcie, w tym w częściach wspólnych.
Nasze lobby, bar oraz sale konferencyjne zostają zamknięte do
odwołania, nie można z nich korzystać ani konsumować w nich
posiłków/napojów.
Prosimy nie korzystać z suszarek nadmuchowych w toaletach,
przygotowaliśmy dla Państwa ręczniki papierowe.
Po terenach wspólnych prosimy poruszać się w maseczkach.
W celu zachowania jak najwyższych standardów, przynajmniej
raz dziennie w lobby używamy specjalnego ozonatora, który
oczyszcza powietrze i usuwa bakterie z powietrza.

NASZ PERSONEL

Przed rozpoczęciem pracy, każdy z naszych pracowników ma
sprawdzaną temperaturę ciała.
Przed rozpoczęciem pracy, nasz personel dezynfekuje ręce,
ubiera maseczki/przyłbice oraz rękawiczki.
W ciągu dnia nasi pracownicy wielokrotnie dezynfekują ręce
i dbają o higienę.
Nasz personel sprzątający zmienia rękawice lub je dezynfekuje
po posprzątaniu każdego apartamentu lub części wspólnej.
Zmodyfikowaliśmy również sposób pracy naszego personelu,
tak by zminimalizować kontakty pomiędzy pracownikami.
Nasi pracownicy codziennie dokładają wszelkich starań byście
się Państwo czuli u nas komfortowo, swobodnie i bezpiecznie.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE
I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU !

