BEZPIECZNY RESORT
Poznaj politykę bezpieczeństwa
w Jabłoń Lake Resort

01. Bezpieczna lokalizacja
Jabłoń Lake Resort leży w bezpiecznym oddaleniu od dużych aglomeracji miejskich, na Mazurach,
w strefie NATURA 200 (obszar chroniący cenne siedliska przyrodnicze i rzadkie lub zagrożone
gatunki roślin i zwierząt), w samym sercu Puszczy Piskiej. Znajdziesz tu urokliwe trasy spacerowe
i skorzystasz z kuracji tlenowej wyśmienitej dla Twojego zdrowia – z powietrza świeżego, rześkiego
i bez miejskiego smogu i spalin. Goście mają u nas do dyspozycji przestrzeń 10ha terenu zielonego
w tym: rozproszona baza noclegowa, taras restauracyjny na świeżym powietrzu, bar na plaży,
ogród, 500 m linii brzegowej jeziora pierwszej czystości z leżakami, tereny rekreacyjne, co pozwala
na zachowanie bezpiecznej odległości 2m i nie naraża na bezpośredni kontakt z dużą liczbą osób.

02. Bezpieczne rozwiązania
Dla bezpieczeństwa nas wszystkich: Gości a także naszych pracowników podjęliśmy współpracę
z certyfikowaną firmą Pest Control, która regularnie dezynfekuje teren, korty tenisowe, pokoje
hotelowe, Restaurację Imbirowy Sad oraz przestrzenie wspólne w Jabłoń Lake Resort.
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03. Bezpieczeństwo w Recepcji
1. Recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach/przyłbicach
ochronnych.
2. Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Gość.
3. Szybki check-in oraz check-out – ograniczamy do minimum czas Gościa przy Recepcji.
4. Zamontowaliśmy ochronną, przeźroczystą osłonę w Recepcji.
5. Przy stanowisku recepcyjnym znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją – zachęcamy
Gości do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej.
6. Każdorazowo dezynfekujemy klucze do pokoi (wydawanie/przyjmowanie).
7. Każdorazowo dezynfekujemy terminal płatniczy – w trosce o Wasze bezpieczeństwo
rekomendujemy płatność kartą.
8. Dezynfekujemy ladę recepcyjną po każdym Gościu.
9. Regularnie dezynfekujemy drzwi wejściowe do hotelu oraz pozostałe powierzchni w lobby
(fotele, poręcze, uchwyty).
10. Dla Waszego bezpieczeństwa obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju
hotelowym osób niezameldowanych.
11. Zastrzegamy sobie także możliwość zmierzenia temperatury (bezdotykowym termometrem)
przy wejściu do hotelu. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych
przyjęcie Gościa do hotelu nie będzie możliwe a zadatek nie będzie zawracany. Procedura
może być powtórzona.
12. Na życzenie Gości na recepcji dostępny jest do zakupu pakiet z podstawowymi środkami
ochronnymi (maska, rękawiczki).
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04. Bezpieczeństwo w Pokoju Hotelowym
Tytułem wstępu chcielibyśmy, żebyś w skrócie przypomniał sobie kilka faktów dotyczących naszej bazy noclegowej:
• kameralni – nie jesteśmy obiektem sieciowym i wielkogabarytowym, dysponujemy bazą 51 komfortowych pokoi
• rozproszona baza noclegowa
21 pokoi w Domu Pruskim – pokoje na parterze + 3 piętra, max liczba pokoi na 1 poziomie – 6
10 pachnących drewnem domków Mazurskich, z których każdy podzielony jest na dwa niezależne pokoje z łazienką w skandynawskim stylu oraz
tarasem wychodzącym bezpośrednio do ogrodu. To standard rekomendowany dla rodzin z dziećmi i zwierzakami. Sypialnię zaaranżujemy wg. potrzeb:
jako pokój dla 3 lub 4 osób. Możesz także wynająć 1 cały 2 pokojowy domek tylko dla Waszej Rodziny
10 pokoi w Domu nad Jeziorem – budynek piętowy, 5 pokoi na piętrze, każdy z balkonem lub tarasem
• bezpieczne odległości: odległość pomiędzy Domem Pruskim i Domkami – 60 m do pierwszego domku, odległość między domkami: 3,5 m, odległość
pomiędzy Domem Pruski i Domem nad Jeziorem – 60 m
1. Pracownicy Działu Housekeeping wyposażeni są w maseczki/przyłbice ochronne oraz jednorazowe rękawiczki.
2. Szczegółowo dezynfekujemy i wietrzymy pokój przy każdorazowym sprzątaniu:
a) sprzątanie rozpoczyna się od otworzenia okien i drzwi
b) odkażamy wszystkie powierzchnie płaskie (drzwi wejściowe, drzwi do toalety, blaty, parapety, piloty TV, czajniki, klamki, i uchwyty)
c) dezynfekujemy parowo łazienki, wykładziny, firany, zasłon oraz innych tkanin materiałowych (para ma około 140 – 170C) odkaża i usuwa bakterie
i wirusy z czyszczonych powierzchni – urządzenia są atestowane
d) dbamy o konfekcję hotelową (pościel i ręczniki): korzystamy z profesjonalnej pralni chemicznej działającej w reżimie sanitarnym
e) pościel i materace (hotelowe) – spryskanie ich środkiem dezynfekującym do tkanin
3. Zastąpiliśmy wszystkie szklanki w pokojach, jednorazowymi papierowymi kubkami.
4. Przestrzegamy restrykcyjnie procedur sprzątania i wymiany pościeli w pokojach hotelowych: po zdjęciu brudnej pościeli, sprzątnięciu łazienki
i dezynfekcji pokoju, pracownik zmienia rękawiczki aby nałożyć nową pościel i przygotować ręczniki.
5. Ograniczyliśmy rutynowe sprzątanie pokoi. Serwis sprzątający odbywa się na życzenie Gościa, po uprzednim przekazaniu informacji do Recepcji.
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05. Bezpieczeństwo w Restauracji
1. Pracowników Restauracji wyposażyliśmy w maseczki /przyłbice ochronne i jednorazowe maseczki.
2. Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz Sanepid-u przez personel przeszkolony z zasad
bezpieczeństwa i higieny.
3. Opracowaliśmy nowy plan sali na czas epidemii z zachowaniem bezpiecznych odległości. Doprowadzeniem gości do wolnego i zdezynfekowanego stolika
zajmuje się obsługa.
4. Zapewniliśmy płyn do dezynfekcji rąk dla Gości– łatwo dostępny i widoczny dozownik przy wejściu do restauracji, przy punkcie kasowym, oraz w toaletach
wraz z plakatami instruującymi.
5. Obowiązkowo prosimy o dezynfekcję rąk każdego z Gości przy wejściu do Restauracji.
6. Zastrzegamy sobie możliwość zmierzenia temperatury (bezdotykowym termometrem) przy wejściu do Restauracji. W przypadku stanu podgorączkowego
i objawów chorobowych przyjęcie Gościa nie będzie możliwe.
7. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku Gości po zajęciu miejsca siedzącego i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
8. Przestrzegamy zasady że przy jednym stoliku może przebywać wyłącznie rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym
przypadku stosujemy zasadę redukcji liczby miejsc przy stoliku o 20% względem standardowego usadzenia. O przestrzeganie wspomnianej praktyki
prosimy także Państwa.
9. Planowo realizujemy przerwy w ciągu dnia przeznaczone na dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia: każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, tac
i innych powierzchni oraz karty menu w restauracji po każdym Gościu.
10. Usunęliśmy ze stolików dodatki (np. cukier, przyprawniki, wazoniki, serwetniki). Będziemy je podawać bezpośrednio do zamówienia.
11. Wszystkie naczynia i sztućce myjemy i wyparzamy w zmywarkach gastronomicznych.
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12. Restauracja jest otwarta na jezioro – zapewniamy stałą cyrkulację świeżego powietrza.
13. Uruchomiliśmy bar w strefie plażowej – na świeżym powietrzu.
14. Wprowadziliśmy możliwość zamówienia posiłku na taras, na pomost, przy strefie beach bar. Domki Mazurskie oraz pokoje w Domu nad Jeziorem
wyposażone są w balkony lub tarasy umożliwiające spożywanie posiłków na świeżym powietrzu.
15. Stacje live cooking (śniadania), posiłki w formule bufetowej, dozowniki do przygotownia napoi obsługują kelnerzy. Prosimy o podchodzenie do bufetów
w maseczkach.
16. W trosce o Wasze zdrowie rekomendujemy płatności kartą. Terminale płatnicze są systematycznie dezynfekowane po każdorazowym użyciu.
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06. Bezpieczne miejsce dla Twojego biznesu
– Sale Konferencyjne
Szanowni Organizatorzy wydarzeń biznesowych kilka faktów dla Was:
• Jabłoń Lake Resort to 51 komfortowych pokoi hotelowych. Wynajęcie wszystkich gwarantuje, że Wasz grupa będzie jedyną obradującą w wybranym
terminie w Jabłoni.
• 10 ha ogród sprzyja realizacji niebanalnych pomysłów eventowych i szkoleń outdorowo, na świeżym powietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody
Puszczy Piskiej, nad Jeziorem Brzozolasek.
• Posiłki w zależności od wybranego menu serwujemy lub podajemy bufetowo, zgodnie z zasadą stałej i wyłącznej obsługi bufetu przez kelnerów.
• Kolacje mogą mieć miejsce w Restauracji Imbirowy Sad, ale także na powietrzu: w namiocie z otwieranymi ścianami z widokiem na jezioro, na tarasie
i przy plaży strefie Beach Bar oraz w formule ogniska w Kamiennym Kręgu.
• 6 sal konferencyjnych umożliwia prowadzenie spotkań warsztatowych, w mniejszych, bezpiecznych grupach.
1. Dostosowujemy wielkość sali do ilości uczestników spotkanie – zgodnie z zaleceniami GIS i rozporządzeniem RM- 1 osoba/ 4m2.
2. Układ przestrzenny (ustawienie stołów/krzeseł) sprzyja zwiększeniu fizycznej odległości pomiędzy uczestnikami spotkania, krzesła są oznakowane i
przypisane do danego Uczestnika.
3. Nasze sale posiadają otwierane okna lub drzwi wychodzące na las– zapewniona cyrkulacja świeżego powietrza.
4. Zapewniliśmy odpowiednią liczbę dozowników do dezynfekcji rąk dla Gości biznesowych – łatwo przy wejściu do sal oraz w toaletach wraz z plakatami
instruującym.
5. Regularnie dezynfekujemy wszystkie powierzchnie płaskie (blaty stołów konferencyjnych, krzesła), klamki, uchwyty i poręcze oraz urządzenia
konferencyjne (rzutniki wraz z pilotami, ekrany flipchart, mikrofony i stacje).
6. Prosimy Was o przestrzeganie zasady zakrywania ust i nosa w czasie obrad w Sali. Środki ochrony osobistej możliwe są do zakupu w Recepcji.
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07. Bezpieczne przestrzenie wspólne
1. Zapewniliśmy płyn do dezynfekcji rąk dla Gości – łatwo dostępny i widoczny dozownik w częściach wspólnych hotelu oraz w toaletach wraz z plakatami
instruującymi.
2. Regularnie dezynfekujemy przestrzenie wspólne: łazienki, klatki schodowe, lobby (podłogi, poręcze, klamki, blaty).
A – Sauna Sucha
1. Systematycznie dezynfekowana, z dostępem do dozownika z płynem do odkażania rąk.
2. Goście są zobligowani do umycia ciała mydłem przed skorzystaniem z sauny.
3. Utrzymujemy czystość w toaletach , przy węzłach sanitarnych umieściliśmy instrukcję prawidłowego mycia rąk, regularnie dezynfekujemy
powierzchnie dotykowe.
4. Wprowadziliśmy ograniczenia: w saunie może przebywać jednocześnie do 2 osób.
5. Obowiązkowe jest korzystanie z sauny boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
6. Prosimy o pozostawianie drzwi zamkniętych w celu utrzymania pożądanej temperatury
B – Jacuzzi
1. Woda systematycznie dezynfekowana
2. Przed wejściem do jacuzzi obowiązuje staranna kąpiel oraz umycie całego ciała.
3. Zapewniliśmy dostęp do dozownika z płynem do odkażania rąk.
4. Utrzymujemy czystość w toaletach , przy węzłach sanitarnych umieściliśmy instrukcję prawidłowego mycia rąk, regularnie dezynfekujemy
powierzchnie dotykowe.
5. Korzystanie z jacuzzi możliwe jest pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
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C – Strefa Wellness : masaże i gabinety beauty
1. Zastosowaliśmy obowiązkowe noszenie przyłbic/ jednorazowych maseczek przez personel oraz noszenie środków ochronnych adekwatnych do
wykonywanych zabiegów (zawsze kiedy to możliwe), w tym rękawiczek oraz fartuchów.
2. Jednorazowe środki ochrony osobistej wymieniamy przed przystąpieniem do kolejnego zabiegu.
3. Gości prosimy o nakładanie maseczek oraz rękawiczek ochronnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy.
4. W każdym gabinecie pracujemy metodą 1 do 1 : wykonujący zabieg i Gość, bez osób towarzyszących.
5. Przy wejściu do SPA znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją- obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do zabiegu.
6. Prosimy o nie zabieranie ze sobą telefonów komórkowych oraz zbędnych zabiegowi rzeczy osobistych (w naszym SPA i tak nie ma zasięgu telefonu ;-))
7. Zrezygnowaliśmy z możliwości serwowania napojów w trakcie zabiegów.
8. Po wykonaniu usługi wietrzymy a następnie dokładnie dezynfekujmy stanowiska (w tym stoły do masażu, urządzenia, krzesła, blaty, klamki i poręcze oraz
inne przedmioty, z którymi styczność miał poprzedni Gość).
9. Utrzymujemy czystość w toaletach przy gabinetach, przy węzłach sanitarnych umieściliśmy instrukcję prawidłowego mycia rąk, regularnie dezynfekujemy
powierzchnie dotykowe.

W celu ograniczenia liczby osób w strefie szatni i pryszniców prosimy o wcześniejsze umawianie zabiegów wellness oraz sesji w saunie/ jacuzzi z recepcją
obiektu. Zabieg nie będzie możliwy do przeprowadzenia dla osób:
a) u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną
b) są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny
c) zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie
d) w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
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D – Strefa Wypoczynkowa, wypożyczalnia sprzętów rekreacyjnych (rakiety tenisowe, rowery turystyczne, sprzęty wodne, kijki do Nordic Walking,
piłki do siatkówki plażowej/ nożne, badminton, boule) oraz korty tenisowe
1. Dezynfekujemy sprzęt rekreacyjny po każdym użyciu oraz każdej grupie korzystających.
2. Zapewniamy osobom korzystającym ze sprzętu środki do dezynfekcji rąk oraz umożliwiamy samodzielną dezynfekcję sprzętu sportowego.
3. Wprowadziliśmy przerwy 15 min po między udostępnieniem sprzętu rekreacyjnego jak również kortów, w celu bezinwazyjnej wymiany pomiędzy Gośćmi.
4. Na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi.
5. Leżaki na plaży rozstawiliśmy w bezpiecznej odległości do 2 m.
6. Nasz personel techniczny pracuje w maseczkach/przyłbicach oraz rękawiczkach.
E – Sala Zabaw dla Dzieci
1. Przed wejściem do sali zabaw umieściliśmy plakaty adresowane do rodziców dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas
kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego 2 m pomiędzy osobami dorosłymi) oraz środki do dezynfekcji rąk – dezynfekcja rąk
obowiązkowa przy każdorazowym wejściu.
2. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Salę zabaw (w tym wszystkie przedmioty i sprzęty) dezynfekujemy min. 2 razy dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas
obowiązkowej przerwy technicznej.
4. Okna w miarę możliwości są otwarte lub uchylone, co zapewnia stałą cyrkulację świeżego powietrza.
5. Regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe, w tym między innymi poręcze, klamki, włączniki.
6. Dla bezpieczeństwa najmłodszych nieco uszczupliliśmy zasoby sali o przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować tj.
wykładziny na podłogach, pluszowe zabawki, gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów, małe zabawki z drobnymi elementami itp.
7. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
8. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez Pracowników Jabłoni oraz opiekunów dzieci oraz utrzymanie dystansu społecznego 2m.
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08. Ogólne zasady bezpieczeństwa
1. Na teren hotelu mają wstęp jedynie Goście hotelowi, Goście restauracji, najemcy kortów tenisowych, pracownicy i dostawcy.
2. Edukujemy pracowników na temat zasad zachowania zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności z ryzykiem związanym z COVID-19.
3. Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik myje ręce wodą i mydłem, oraz dezynfekuje zgodnie z instrukcją sanitarną. Czynność powtarzana jest
wielokrotnie w ciągu dnia. Obowiązuje także pomiar temperatury przed rozpoczęciem pracy.
4. Pracownicy bezwzględnie przestrzegają pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, szczególnie w przestrzeniach, w których może
nastąpić kontakt z Gośćmi.
5. Zapewniliśmy płyn do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczach oraz w szatniach.
6. Wprowadziliśmy dodatkowe czynności dezynfekujące w przestrzeniach wspólnych pracowników – szatniach, pomieszczeniach socjalnych oraz
w magazynach.
7. Zachowujemy bezpieczną odległość na co dzień oraz w czasie odpraw obsługi poszczególnych działów.
8. Zreorganizowaliśmy systemu zmian pracowników w celu wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób zaczynających zmianę jednocześnie.
9. Informujemy wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19.
10. Wszyscy pracownicy hotelu zostali przeszkoleniu pod względem procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia
koronawirusem.
11. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych są ogólnodostępne dla wszystkich osób przebywających w hotelu.
12. Kadra managerska systematycznie monitoruję prawidłową realizację w/w punktów.
Dokument będziemy aktualizować na bieżąco, w ślad za rządowymi rozporządzeniami dotyczącymi uruchamiania kolejnych etapów odmrażania
gospodarki oraz nowymi zaleceniami GIS.

Wypoczywajcie bezpiecznie!

