
KORONAWIRUS
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORAZ ZALECENIA W

REZYDENCJI MYŚLIWSKIEJ APARTAMENTY

 Goście  Rezydencji  proszeni  są  o  przestrzeganie  wszelkich  zaleceń  i  wytycznych
wydawanych przez organy administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania
epidemii Covid-19. Rezydencja Myśliwska nie odpowiada za zachowania Gości łamiących
wprowadzone ograniczenia i obostrzenia w zakresie zachowań społecznych, natomiast ze
swojej  strony  zapewnia,  iż  wszelkie  wytyczne  nakładane  bezpośrednio  na  obiekty
noclegowe realizuje w sposób pełny i skrupulatny. 

 Podczas rejestracji pobytu należy zachować bezpieczną odległość 1,5 metra, a na terenie
całej Rezydencji Myśliwskiej 2 metry bezpiecznej odległości pomiędzy innymi Gośćmi. 

 Przy  recepcji  może  przebywać  maksymalnie  1  osoba  z  zachowaniem  bezpiecznej
odległości od pracownika. 

 W częściach wspólnych Rezydencji Goście mają obowiązek poruszać się w maseczkach.

 Przyjmowanie Gości odbywa się w maksymalnie uproszczony sposób i bezdotykowo. 

 Personel  ma prawo odmówić  przyjęcia  Gościa  w przypadku zauważenia ewidentnych
objawów  chorobowych.  Na  recepcji  jest  dostępny  bezdotykowy  termometr  do
sprawdzania temperatury Gościa w razie wątpliwości. 

 Wszyscy pracownicy i kadra kierownicza zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa i 
postępowania w okresie pandemii oraz są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

 Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są 
regularnie dezynfekowane. 

 Na terenie Rezydencji Myśliwskiej znajdują się wyznaczone miejsca z płynami do 
dezynfekcji rąk. 

 Klucze do apartamentów są dezynfekowane za każdym razem. 

 Na bieżąco są dezynfekowane ogólnodostępne powierzchnie Rezydencji Myśliwskiej : 
toalety, blat recepcji, klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów. 

 Serwis apartamentu odbywa się w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach. 

 Wszystkie pokoje zostaną dokładnie dezynfekowane a pościel i ręczniki prane w 
temperaturze powyżej 60oC. 



  Przed przyjęciem kolejnych Gości każdy pokój będzie dokładnie przewietrzony, 
zdezynfekowany i ozonowany. 

 W trakcie sprzątania apartamentów za każdym razem dezynfekujemy dodatkowo 
powierzchnie takie jak klamki, pilot TV. 

 Na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników. Pracownicy z 
podejrzeniem zakażenia COVID 19 nie są dopuszczani do wykonywania pracy.

 Serwis sprzątający podczas pobytu będzie możliwy tylko na życzenie Gościa. 
              W tym celu prosimy o kontakt z recepcją. 

 Najbliższa stacja sanitarno – epidemiologiczna : 

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Koszalinie 
ul. Zwycięstwa 136 / 75-613 Koszalin 
07.30-15.00 
Telefon : 94 342 40 85 

 Najbliższy szpital zakaźny : 

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie 
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin 
94 348 84 00 

 Więcej informacji, instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, 
zdejmowania i zakładania maseczek oraz procedury na wypadek Wystąpienia 
podejrzenia zakażenia dostępne w recepcji w Rezydencji Myśliwskiej. 

Troszczymy się o zdrowie i komfort naszych Gości, dlatego dokładamy 
wszelkich starań, by czuli się Państwo bezpiecznie w Rezydencji 
Myśliwskiej. 

Dyrekcja i Pracownicy Rezydencji Myśliwskiej 

Piłsudskiego 49, 75-502 Koszalin tel. 888 877 349 email: apartamenty@rezydencjamysliwska.pl 

 


