Zasady bezpieczeñstwa i higieny

REGULAMIN DLA GOŒCI
dotycz¹cy zasad funkcjonowania
Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort
od dnia 26 czerwca 2021 roku do odwo³ania
Niniejszy Regulamin stanowi integraln¹ czêœæ Regulaminu Hotelu
i okreœla szczególne zasady funkcjonowania obiektu,
zgodnie z § 8 ust. 7 Regulaminu Hotelu
Drodzy Goœcie,
bezpieczeñstwo Pañstwa oraz Pracowników Hotelu jest naszym priorytetem,
dlatego wdro¿one przez nas zasady funkcjonowania spe³niaj¹
wytyczne Ministerstwa Rozwoju oraz G³ównego Inspektora Sanitarnego, jak równie¿
obowi¹zki na³o¿one przez aktualne Rozporz¹dzenia Rady Ministrów.
Wierzymy, ¿e wprowadzone zasady zapewni¹ Pañstwu bezpieczeñstwo pobytu
w naszym Hotelu i umo¿liwi¹ komfortowy wypoczynek.

• Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort to 4 oddzielne budynki
i rozleg³y teren zielony wokó³ Hotelu, co daje wiêksze
mo¿liwoœci komfortu i bezpieczeñstwa
oraz niezak³óconego wypoczynku.
• Na terenie Hotelu znajduje siê bezp³atny,
a przede wszystkim przestronny parking.
• Hotel po³o¿ony jest w Górach Izerskich, kilka kilometrów
od centrum Œwieradowa Zdroju, z dala od t³umu turystów.
• W bliskim s¹siedztwie Hotelu znajduj¹ siê trasy piesze,
rowerowe i biegowe, a tak¿e stok narciarski z kolej¹ gondolow¹.
• Wspania³a jakoœæ powietrza! Dziêki zamontowanemu
miernikowi Airly na terenie Hotelu mo¿na na bie¿¹co monitorowaæ
aktualne warunki pogodowe.

Pobyt w cottoninie
• Iloœæ osób w Hotelu bêdzie ograniczona. Iloœæ zajêtych pokoi w ka¿dym terminie,
pocz¹wszy od 26.06.2021 do odwo³ania, stanowiæ bêdzie maksymalnie 75%
wszystkich pokoi znajduj¹cych siê w Hotelu, nie wliczaj¹c pokoi dla osób
zaszczepionych. W zwi¹zku z na³o¿onym limitem ob³o¿enia Hotelu Goœcie zaszczepieni
uprzejmie proszeni s¹ o okazywanie certyfikatów szczepieñ i podpisywanie
oœwiadczenia o szczepieniu.
• Goœcie poruszaj¹cy siê wewn¹trz budynków obiektu proszeni s¹ o zas³anianie
ust i nosa.
• Po terenie zewnêtrznym mo¿na poruszaæ siê bez maski. Konieczne jest zachowanie
dystansu od pozosta³ych Goœci oraz Pracowników.

Higiena
• Hotel wyposa¿ony jest w wysokiej klasy ozonator, który s³u¿y do dezynfekcji pokoi,
Restauracji, Strefy Wellness oraz czêœci wspólnych, a pomieszczenia
s¹ regularnie wietrzone.
• Sprz¹tanie pokoi podczas pobytu ograniczone jest do minimum. Pokoje sprz¹tane
s¹ zgodnie z harmonogramem (w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki) lub na wyraŸne
¿yczenie Goœci, aby unikn¹æ nadmiernego kontaktu z personelem.
• Rêczniki oraz poœciel prane i dostarczane s¹ w re¿imie sanitarnym.
• Ka¿dy pokój jest poddawany dezynfekcji przed przyjazdem Goœci.
• Strefy publiczne, czêœci wspólne, oparcia krzese³, klamki oraz porêcze sprz¹tane
i dezynfekowane s¹ regularnie.
• W strefach publicznych s¹ dostêpne dla Goœci œrodki odka¿aj¹ce wraz
z instrukcj¹ prawid³owej dezynfekcji r¹k.
• We wszystkich ³azienkach hotelowych umieszczone s¹ instrukcje
mycia r¹k.

Restauracja Ametyst
• Restauracja czynna jest w pi¹tki i soboty w godz. 07:30-23:00, a w pozosta³e dni
w godz. 07:30-22:00 i funkcjonuje wed³ug œciœle okreœlonych zasad.
• Wszystkie posi³ki przygotowywane s¹ z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeñstwa.
Sto³y s¹ dezynfekowane po ka¿dym Goœciu.
• Korzystanie z bufetów samoobs³ugowych bezwzglêdnie w maseczkach zas³aniaj¹cych nos
i usta oraz po uprzedniej dezynfekcji r¹k.
• Wybór dañ A’la carte jest ograniczony, obowi¹zuje skrócona karta dañ.
• Godziny serwowania posi³ków:
- Œniadanie serwowane jest codziennie w godz. 07:30-10:30,
- Obiadokolacja serwowana jest w godz. 17:00-20:00,
- Zamówienia À la carte mo¿liwe s¹ w godz. 13:00-21:30, a w pi¹tki i soboty
w godz. 13:00-22:30.
• Liczba Goœci przebywaj¹cych jednoczeœnie w Restauracji jest ograniczona zgodnie
z Rozporz¹dzeniem.
• Cotton Club jest czynny w okresie wakacyjnym od wtorku do soboty w godz. 20:00-24:00.

Strefa Wellness i Mineral SPA
• Korzystanie ze Strefy Wellness jest mo¿liwe wed³ug œciœle okreœlonych zasad.
Basen i sauny s¹ otwarte codziennie w godz. 08:00-22:00. W okresie wakacyjnym
w godz. 22:00-23:00 basen i sauny s¹ dostêpne tylko dla osób doros³ych.
• Mineral SPA jest otwarte w ograniczonych godzinach wed³ug œciœle okreœlonych zasad.
Zachêcamy do telefonicznej rezerwacji zabiegów. Zachêcamy tak¿e do
zakupu kosmetyków i korzystania z porad kosmetycznych udzielanych przez naszych
specjalistów.

Strefy wypoczynkowe i ogólnodostêpne
• Si³ownia, pokój Xbox, bawialnia oraz zewnêtrzny plac zabaw s¹ czynne wed³ug œciœle
okreœlonych zasad.
• Zachêcamy do wypo¿yczania kijów do Nordic Walking oraz rowerów. Sprzêt przed
wypo¿yczeniem zostanie dok³adnie zdezynfekowany.
• Le¿aki na terenie zielonym s¹ dostêpne. Prosimy o zachowanie odpowiednich odstêpów
pomiêdzy le¿akami.

Personel
• Obs³uga Hotelu bezwzglêdnie przestrzega obowi¹zuj¹cych zasad higieny
i bezpieczeñstwa. Wdro¿one zosta³y wszystkie procedury i wytyczne Ministerstwa
Rozwoju oraz G³ównego Inspektora Sanitarnego maj¹ce na celu zwiêkszenie
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia Goœci oraz Pracowników Hotelu.
• Obs³uga Hotelu porusza siê w budynkach Hotelu w maseczkach os³aniaj¹cych usta i nos.
• Wdro¿ona zosta³a procedura postêpowania na wypadek wyst¹pienia
sytuacji podejrzenia zaka¿enia wœród Goœci lub Obs³ugi Hotelu.
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