
	

 

 

 

 

Nasze działania w związku z pandemią 
COVID-19 
Przeczytaj, zanim przyjedziesz 
OW Jaskółka jest czynny od 13 maja 2020 r. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie swojej 
rezerwacji lub chcą Państwo dokonać nowej rezerwacji zapraszamy do kontaktu z naszą 
recepcją pod numerem telefonu +48 505 67 27 86 lub e-mail: jaskolka@owjaskolka.pl 

Zabezpieczenia obiektu 

Bezpieczeństwo naszych Gości jest dla nas najważniejsze, zatem podejmujemy wszystkie 
możliwe działania by Państwa pobyt przebiegał w bezpieczny sposób. Wśród środków, jakie 
podejmujemy znajdują się: 

• Wyposażenie pokoi w antybakteryjne mydła 
• Wyposażenie wszystkich przestrzeni wspólnych w płyny do dezynfekcji rąk 
• Wydłużenie czasu pomiędzy wymeldowaniem a zameldowaniem kolejnych gości w 

tym samym pokoju 
• Śniadania i obiadokolacje serwowane są bezpośrednio do stolika z zachowaniem 

wszelkich standardów oraz odległości min. 2 metrów między stolikami. 
• wdrożyliśmy nowe procedury sprzątania i dezynfekcji pokoi i ich wyposażenia            

( w tym: blatów, armatury, toalety, klamek i pilotów) zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi GIS, 

• podczas pobytu,  pokój  sprzątany  jest wyłącznie na Państwa życzenie, 

Prosimy o zgłoszenie chęci usługi w recepcji 

Pokój sprzątany jest bez obecności Gości  

• Plac zabaw dla dzieci jest nieczynny 
• pomieszczenia ogólnodostępne są na bieżąco wietrzone 

Goście 

Goście zobowiązani są do: 

• dezynfekcji rąk każdorazowo przy wejściu do obiektu a także do sali jadalnej  
• do zasłaniania nosa i ust wewnątrz całego obiektu, dotyczy również sali jadalnej. 

(Maseczkę lub inną osłonę można zdjąć dopiero przy stole.) 

 



	

 

Nasi pracownicy: 

• do pracy dopuszczane są jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych, 
• pracownicy wykonują swoje zadania w odpowiedniej odzieży ochronnej, z 

uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej tj. maseczek, przyłbic i rękawic, 
• praca wykonywana jest zachowaniem wytycznych GIS dotyczących bezpieczeństwa 

pracy, 
• pracownicy są na bieżąco szkoleni z zasad zachowania szczególnych środków 

bezpieczeństwa i higieny wg aktualnych wytycznych 

 

 

Przydatne informacje 

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji. 
Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i 
duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki 
szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


