COVID-19 opatření
Vážení hosté, ve Wellness hotelu Harrachovka jsou dodržována všechna opatření a
nařízení, která byla v souvislosti se situací v rámci COVID 19, hotelovým provozům
doporučena, případně nařízena.
• Všichni zaměstnanci dodržují bezpečnostní opatření nařízená úřady.
• Při příjezdu a ubytování se na recepci se každý host musí prokázat:
o PCR testem ne starším 7-mi dnů
o Antigenním testem ne starším 72h
o potvrzení, že host prodělal covid-19, uplynula doba povinné izolace a od
prvního pozitivního testu (laboratorně ověřeného) neuplynulo více než 180 dní
o Certifikátem o očkování a to v případě, že od aplikace poslední dávky
očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní
o Samotest, který je schválený Ministerstvem zdravotnictví (seznam najdete na
www.mzcr.cz) a je nutné si ho přivést, který provedete u nás v testovací
místnosti
• Po prokázání a ubytování se je možné ubytování na 7dní, po uplynutí této lhůty je nutný
opětovný test, kdy je možné využít schválenou samotestovací sadu na místě.
• Hoteloví hosté a osoby pohybující se po hotelu jsou vyzýváni k dodržování pravidel
fyzického odstupu 2m a nošení respirátorů. Respirátory je možné odložit ve vnitřních
prostorách pouze v restauraci při konzumaci a ve svém pokoji.
• V rámci hotelu jsou Vám k dispozici ve společných prostorách dezinfekční prostředky.
• Před příjezdem nových hostů jsou ubytovací jednotky dezinfikovány.
• Platby v rámci hotelu je možné provádět i bezkontaktně.
V případě větší ubytovanosti hostů než je naše kapacita hotelové restaurace po
dodržování všech opatření (nejdůležitější 4 osoby u jednoho stolu, pokud se nejedná o
rodinu) nařízena Vládou ČR, která jsou nezbytná pro vaši ochranu
•
•
•

I u Wellness služeb je nutné dodržovat tato omezení:
Vzhledem k omezení počtu osob ve vnitřních prostorách hotelového bazénu na 6 osob
za hodinu jsme prodloužili provozní dobu bazénu od 7:00 do 21:00. Rezervace na
danou hodinu je potřeba provést v hotelové recepci.
omezení počtu do saun je ve finské sauně max. 3 osoby, infrasauna 1 osoba a parní
lázeň 2 osoby
solná jeskyně je omezena na počet 2osoby

Děkujeme Vám, že s námi dodržujete nastavená pravidla a respektujete výše uvedené.
Vše děláme pro to, abyste se v průběhu Vašeho pobytu v našem hotelu cítili příjemně i
přes všechna omezení, díky nimž měli maximální pocit bezpečí.
Prosím sledujte epidemiologickou situaci v ČR. Daná opatření a nařízení se mohou
s epidemiologickou situací měnit.

Tým Wellness hotelu Harrachovka.

