A NETIZEN H|H BIZTONSÁGI ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEI

VIGYÁZZUNK EGYÜTT EGYMÁSRA!

Legfontosabb prioritásunk, hogy Ön, kedves vendégünk, biztonságban és
boldognak érezze magát ezekben a nehéz időkben is, amikor életünk
részévé vált a SARS- CoV-2 (Covid - 19) vírus. Nagyon örülünk annak,
hogy határaink lassan megnyílnak, és az élet visszatérhet a megszokott
kerékvágásba, azonban rendkívül fontos, hogy mindannyian óvatosak
maradjunk és megőrizzük saját és körülöttünk lévők egészségét.
Ennek érdekében a következő egészségvédelmi és biztonsági
intézkedéseket vezettük be az összes NETIZEN Hotel | Hostelben.

Gondoskodunk arról, hogy minden dolgozó, akivel Ön a házban
találkozhat maszkot és kesztyűt viseljen az Ön védelmében.
A kézfertőtlenítő gélt mindenki számára elérhetővé tesszük a közös
területeken.
A gyakran érintett felületek fertőtlenítéséről kollégáink gondoskodnak.
F&B csapatunk kiemelt figyelmet fordít az ételek kezelésére, és a nap
bármely szakában rendelkezésre állnak külön csomagolt étel opciók.
Feliratokat helyeztünk el a padlón, hogy a biztonsági távolságot be
tudják tartani, amíg várakoznak a recepciónál.
Saját törölközőt biztosítunk minden vendégünk számára, hogy ezzel is
kerüljük a fertőzés kockázatát. Kérjük, mindig vigye magával saját
törölközőjét.
A közös fürdőszobákat és közös tereket rendszeresen virucid, de
környezetbarát fertőtlenítő szerekkel takarítjuk.
Az étlapok laminálva vannak és rendszeresen fertőtlenítjük őket.
A recepción vásárolhatnak eldobható maszkokat és kesztyűket,
valamint kis kiszerelésű kézfertőtlenítő gélt, amelyet bárhová magukkal
tudnak vinni.
A svédasztalos reggeli csak csoportok számára elérhető, csak külön
kérésre, a büfé reggeli helyett előre csomagolt reggelit készítünk
vendégeink számára, hogy elkerüljük a felesleges érintkezést.
Az étkezőben, az asztalok új elrendezésével biztonságosan tudják tartani
a távolságot.
A liftek kapacitását csökkentettük, és matricákat helyeztünk el a padlón,
hogy a liftben is tudják tartani a biztonságos távolságot.
Ügyelünk arra, hogy legalább 2 óránként fertőtlenítő hatású, de
környezetbarát tisztítószerekkel fertőtlenítsük az étkező területeket.
Amennyiben bármilyen kérdése felmerül a biztonsági intézkedésekkel
kapcsolatban, keressen minket bizalommal.
Örömmel várjuk Önt a NETIZEN H|H vendégeként.

Vigyázzunk EGYÜTT egymásra!
Szeretettel: a Netizen CSALÁD

