
Szanowni Goście,  

lokalizacja naszego Ośrodka szczególnie w okresie trwającej pandemii jest niezwykle 
sprzyjająca bezpiecznemu i komfortowemu wypoczynkowi. 

Ośrodek oddalony jest od zabudowań, jednocześnie pozostaje w bliskim sąsiedztwie 
terenów zielonych tj. pola, lasy i łąki. Wszystkie nasze domki są usytuowane w 
odpowiedniej odległości między sobą, co umożliwia całkowite odizolowanie się od obcych 
sobie osób.  

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wprowadziliśmy szereg procedur, których 
zadaniem jest zapewnienie komfortowego odpoczynku i bezpiecznego korzystania z całej 
infrastruktury Ośrodka: 

 przy wejściu do recepcji znajduje się punkt z płynem do dezynfekcji rąk, 
 przed zakwaterowaniem należy wypełnić ankietę dotyczącą  stanu zdrowia meldujących się 

Gości,  
 w recepcji może przebywać 1 osoba z zachowaniem bezpiecznej, wyznaczonej odległości 

1m od lady recepcyjnej, 
 w recepcji zamontowana została osłona pleksi, a nasi pracownicy pracują w maseczkach, 

artykuły biurowe oraz długopisy są regularnie odkażane, 
 dezynfekcji podlegają wszystkie przedmioty, z którymi mają kontakt nasi Goście (przyciski, 

klamki, lada recepcyjna, powierzchnie płaskie zarówno w domkach, jak i w miejscach 
użyteczności wspólnej), 

 zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych, 
 w recepcji dostępny jest numer do lekarza pierwszego kontaktu, a także do najbliższej stacji 

sanitarno - epidemiologicznej,  
 na terenie Ośrodka w kluczowych miejscach stworzyliśmy punkty z płynami do dezynfekcji 

rąk,  
 w miejscach publicznych Ośrodka obowiązuje nakaz noszenia maseczek, 
 przed wejściem do stołówki także znajduje się punkt ze środkiem do dezynfekcji rąk,  
 na stołówce stosujemy bezpieczną odległość pomiędzy stolikami, 
 podczas pobierania posiłków obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych,  
 Gości zajmujących miejsca siedzące lub będących w trakcie konsumpcji nie obowiązuje 

nakaz noszenia maseczek, 
 przy jednym stole może przebywać rodzina lub osoby zamieszkujące wspólnie, w innym 

wypadku Goście powinni zajmować osobne stoliki, 
 stoliki są sprzątane oraz dezynfekowane od razu po zakończeniu usługi,  
 sale stołówki są regularnie wietrzone, 
 posiłki w kuchni są przygotowywane z zachowaniem reżimu sanitarnego, 
 domki każdorazowo przechodzą proces gruntownego czyszczenia, dezynfekcji i wietrzenia, 
 osoby nie zakwaterowane nie mogą przebywać w domkach Gości. 

W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa naszych Gości, wszyscy pracownicy Ośrodka 
Wypoczynkowego Kalwa zobowiązani są do przestrzegania restrykcyjnych zaleceń dyrekcji.  

Wprowadziliśmy również szereg procedur dotyczących przyjęcia Gości oraz poruszania się po 
obiekcie – wszystko po to, abyśmy wszyscy czuli się bezpieczni. 

Na bieżąco monitorujemy zalecenia i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny, 
rekomendowane przez odpowiednie służby realizujące zadania w zakresie zdrowia publicznego. 
W przypadku wydania kolejnych zarządzeń w tym zakresie, będziemy na bieżąco aktualizować 
nasze procedury. 

Zachęcamy naszych Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi 
w domkach, jak i w pomieszczeniach użytku publicznego, a także do utrzymania bezpiecznych 
odległości w kontaktach bezpośrednich. 

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu ! 


