P & M ROYAL s.r.o., Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy, prevádzka:
Hotel Plejsy***, SPA & Fun Resort
Vedenie Hotela Plejsy***, SPA & Fun Resort v súvislosti so šírením koronavírusu
COVID-19 spôsobujúcim akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu,
vykonáva tieto

OPATRENIA:
 Zmena otváracích hodín bowlingového baru od 13.03.2020 do odvolania, otvorené max.
do 20:00 hod.
 Uzatvára wellness centrum pre verejnosť od 13.03. do odvolania;
 Dochádza k pravidelnej dezinfekcii spoločných priestorov, toaliet, kľučiek, podláh,
kúpeľní v izbách, zábradlí, tlačidiel výťahov, dverí;
 Umiestnenie antibakteriálneho mydla do izieb pre hotelových hostí;
 Umiestnenie antibakteriálneho mydla do spoločných toaliet pri bowlingovom bare,
reštaurácii;
 Dezinfekcia posteľnej bielizne a uterákov a plachiet dezinfekčným prostriedkom;
 Pri väčšej obsadenosti hotela, hotelovými hosťami, sa zvažuje rozdelenie hostí do
viacerých skupín na menší počet osôb, ktorým budú postupne vydávané raňajky, obedy,
večere; reštaurácia bude medzitým dostatočne vetraná; hostia sa budú cítiť
komfortnejšie, budú sedieť v dostatočnej vzdialenosti od ďalších stolov; tým sa predĺži
aj čas výdaja raňajok, obedov, večerí;
 Pri väčšej obsadenosti hotela, hotelovými hosťami, sa zvažuje rozdelenie hostí do
viacerých skupín na menší počet osôb, ktoré budú postupne využívať služby wellness
centra;
 Nebude rozdeľovať hostí do skupín, ktorí si budú chcieť posedieť večer v bowlingovom
bare, je na zvážení hosťa, či v ten daný večer bude mať záujem v bare si posedieť;
Zároveň odporúčame dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:
 pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť
dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými
rukami,
 pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest
a ktorí majú najmenej jeden z príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
V prípade potreby môžete kontaktovať CALL centrum úradu verejného zdravotníctva, ktoré
pracuje v nepretržitej prevádzke:
Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841
V Krompachoch, 13.03.2020

Michaela Rigdová
Hotel Manager
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