Măsuri de prevenire infectare COVID-19,
Hotel Rozmarin Predeal
In contextul special al prevenirii si răspândirii infecției cu noul coronavirus (SARS-CoV2) și al măsurilor și recomandărilor legislative ale autorităților competente in vigoare,
va informam ca pentru desfășurarea sesiunilor de formare în domeniul eticii pentru
conducătorii de instituții care au calitatea de demnitar sau de ales local,
SELECTAȚI (C3) în cadrul proiectului ETICA - Eficiență, Transparență și Interes
pentru Conduita din Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741 se vor
respecta toate măsurile speciale de protecție, in contextul actualei pandemii,
existente la momentul prezentei informări.
Astfel, avem rugămintea să respectați măsurile speciale, pentru desfășurarea tuturor
activităților in condiții de siguranța, din momentul sosirii la hotel.
Principalele măsurile speciale de protecție, recomandate pentru desfășurarea
optima a activității in cadrul unității hoteliere si in spatiile adiacente, și respectate
de către unitatea hotelieră, Hotel Rozmarin, Predeal:
-

-

-

-

Accesul in hotelul se face doar cu masca de protecție
Obligativitatea purtării măștii de protecție care acoperă nasul si gura de către
toți oaspeții si angajații unității hoteliere.
Interacțiunea cu recepția se face printr-un panou de plexiglas
Existenta zonelor speciale pentru dezinfectat mâinile și încălțămintea
Utilizarea covorului dezinfectant la intrarea în unitate
Dispozitive cu gel dezinfectant, amplasate in toate zonele comune
În cadrul recepției exista o trusă medicală care conține: dezinfectant/șervețele
cu efect antibacterian pentru curățarea suprafețelor (șervețele), măști pentru
față/ochi, mănuși (de unică folosință), sac de unică folosință pentru deșeuri.
Păstrarea distanței de siguranță de 1,5 metri.
Efectuarea triajului epidemiologic al personalului angajat; temperatura
angajaților si a oaspeților este verificata automat si de la distanta, cu ajutorul
termoscanerelor. Nu se permite accesul persoanelor care au temperatura
corporala de peste 37,3 grade Celsius.
Grupurile sanitare sunt dotate cu săpun cu dezinfectant și vor fi dezinfectate la
fiecare 120 minute.
Pe lângă fișa de cazare, vi se solicită să completați o declarație pe propria
răspundere că nu aveți simptome de tuse, răceală și că nu ați intrat în contact
cu persoane având simptome COVID-19.
Fluxul de circulație este realizat cu ajutorul marcajelor.
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Accesul în ascensor va fi permis doar membrilor aceleași familii.
Recomandăm utilizarea ascensorului la urcare și a scărilor la coborâre.
Dezinfectăm spațiile comune din zona recepției la fiecare 120 minute.
Angajații de la recepție înregistrează toate incidentele relevante pe care le
constată, urmând a le comunica in timp util conducerii unității si daca este
cazul DSP Brașov. Aceste informații vor ajuta oaspeții prin: recomandări
adecvate, facilitarea depistării din timp și gestionarea rapidă a cazurilor
suspectate, împreună cu autoritățile sanitare locale.
Este efectuată dezinfectarea suprafețelor cu care se vine in contact direct
(clanțe, butoane de lifturi etc)
Se recomanda plata cu cardul
Sunt permise evenimentele în sala de conferința cu maximum 20 de persoane,
cu respectarea distanțării fizice - distanță minimă de 1,5 m între două
persoane
Se asigura dezinfectarea regulata a tuturor suprafețelor si aerisirea frecventa a
sălii de conferință

Camera de oaspeți
Oaspeții vor prelua camera curată și dezinfectată.
Lenjeria este spălată la temperaturi ridicate în spălătoria proprie.
Toate suprafețele și obiectele din cameră sunt dezinfectate.
Telecomenzile sunt dezinfectate zilnic, data dezinfectării fiind prezenta pe
telecomanda.
Personalul de curățenie va intra în cameră echipat cu mască, mănuși numai la
solicitarea dumneavoastră.
Restaurant Rozmarin
Fluxul de intrare și ieșire este gestionat separat.
Servirea se face pe terasa restaurantului până la deschiderea accesului în interior.
La accesul în zona de servire a mesei se oferă soluție pentru igienizarea mâinilor.
Toți ospătarii poartă mască și mănuși de protecție.
Distanța între mese este de 2 m, iar la o masă se permite accesul doar al persoanelor
cazate în aceeași cameră.
Toate mesele și scaunele se dezinfectează după fiecare utilizare.
Toate obiectele de servire a mesei sunt spălate la o temperaturi înalte în mașina de
spălat vase profesională.
Servirea prânzului și a cinei se poate face pe terasa acoperită și/sau la cerere, în
camera sub forma de room service (toată vesela utilizată în sistem room servise este
de unică folosință).
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Servirea micului dejun se poate face în camera sub formă de room service sau pe
terasa acoperită a restaurantului. În situația în care se optează pentru terasa
acoperită a restaurantului, micul dejun se servește de către ospătar în farfurie direct
la masă, potrivit opțiunilor exprimate de oaspete.

FITNESS Rozmarin
Accesul în centrul GYM este permis doar oaspeților cazați în hotel.
Supraveghem accesul în incinta astfel încât să asigurăm o zonă de confort de 3 mp
pentru fiecare utilizator.
Întreg personalul utilizează mască de protecție.
În cabinetele de masaj se utilizează cearșafuri dezinfectate, iar mesele de masaj se
dezinfectează după fiecare utilizare.
Grupurile sanitare sunt dotate cu săpun cu dezinfectant și vor fi dezinfectate la
fiecare 120 minute.
După utilizarea cabinelor de schimb vă recomandăm să vă spălați pe mâini 20
secunde.
Întreținere mentenanță
Toți membrii echipei vor purta mănuși și măști pentru față.
După fiecare intervenție suprafețele vor fi dezinfectate.
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