
Nasze działania w związku z pandemią 

COVID-19 

 

Szanowni Goście! 

  
Dnia 04.05.2020 wznawiamy działalność Jurajskiej Przystani stosując się do wszystkich 

zaleceń i rozporządzeń mając na celu Państwa komfort i bezpieczeństwo . 

Przygotowaliśmy dla Państwa pełen zakres procedur. Zachęcamy do zapoznania się  z nim 

przed przyjazdem do naszego obiektu. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą  o zaniechanie podróżowania w razie wystąpienia 

jakichkolwiek objawów infekcji.  

W trakcie pobytu, poza wynajętymi pomieszczeniami, prosimy o noszenie maseczek  

chroniących Państwa oraz innych Gości przed rozprzestrzenianiem się Covid-19 oraz do 

stosowania się do zaleceń obsługi. 

  

PEŁEN ZAKRES PROCEDUR 

Recepcja Główna oraz przestrzenie wspólne 

Nasza obsługa stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – maseczki lub/i przyłbice 

ochronne oraz rękawiczki. 

Powierzchnie wspólne  są systematycznie dezynfekowane .  

Płyn do dezynfekcji znajduje się przy recepcji oraz we wszystkich ogólnodostępnych toaletach 

wraz z instrukcją użytkowania i bezpieczeństwa . 

W ewentualnej kolejce  do Recepcji hotelowej prosimy o przestrzeganie bezpiecznych 

odległości między Gośćmi, które zgodnie z aktualnymi wytycznymi wynoszą 2m..Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, na terenie Ośrodka wprowadzony jest bezwzględny zakaz 

przebywania osób niezakwaterowanych na Ośrodku. 

Pokoje hotelowe, domki 

Pokoje hotelowe oraz domki  są sprzątane z zastosowaniem obowiązujących procedur, zgodnie 

z wytycznymi GIS, z dochowaniem należytej staranności  wraz z dezynfekcją. 

Zgodnie z Wytycznymi GIS i Ministerstwa Rozwoju, pokoje i domki sprzątane są tylko po 

zakończeniu pobytu lub na wyraźne życzenie naszych Gości. 

Prosimy Gości o przestrzeganie aktualnych zasad i  zaleceń Ministerstwa Zdrowia  

  

Strefa Restauracyjna 

Restauracja przyjmuje i obsługuje zamówienia w formie wydawania posiłków na wynos lub z 

możliwością dostarczenia ich bezpośrednio do pokoju hotelowego/domku. 

Pracownicy Restauracji stosują środki bezpieczeństwa w postaci  rękawiczek oraz maseczek, a 

także regularnie dezynfekują powierzchnie na których pracują. 



 

 

  

Strefa relaksu 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostępność 

usług w zakresie Strefy Relaksu w postaci balii i sauny. Zostaną one uruchomione niezwłocznie 

po wprowadzeniu takich możliwości przez przepisy prawa. Zachęcamy Państwa do korzystania 

z naszej przystani wraz ze sprzętem wodnym. 

  

 Personel  

Cały Zespół Jurajskiej Przystani przestrzega zasad aktualnie rekomendowanych przez 

Ministerstwo Zdrowia, GIS oraz Ministerstwo Rozwoju – maseczki, przyłbice, rękawiczki, 

bezpieczna odległość oraz regularna dezynfekcja rąk. 

Personel  został przeszkolony z zasad bezpieczeństwa. 

Każdy pracownik po przyjściu do pracy także zostaje poddany procedurze mierzenia 

temperatury. Pracę podejmują jedynie osoby bez stanów podgorączkowych i innych oznak 

chorobowych. 

   

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji , 

skontaktuj się  pod numerem telefonu: 795 423 716  lub mailowo pod adresem: 

kontakt@jurajskaprzystan.pl 

 


