NASZA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNE MIEJSCE
•

Majątek obejmuje teren o powierzchni ponad 300 ha. Daje to możliwość
znalezienia każdemu z naszych Gości bezpiecznej i swobodnej przestrzeni na
wypoczynek.

•

Jesteśmy zlokalizowani w małej, spokojnej wsi, wśród łąk, pól i lasów. Dzięki
temu nasi Goście nie są narażeni na bezpośrednie kontakty z dużą liczbą osób.

•

Rozległe tereny należące do Majątku dają nieograniczone możliwości
aktywnego kontaktu z naturą. Biegną tu m.in. malownicze trasy konne,
rowerowe oraz szlaki na piesze wyprawy. Goście mogą wypocząć bez
konieczności opuszczania terenu posiadłości.

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA
Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa wprowadziliśmy kilka rozwiązań:

Przestrzenie ogólnodostępne:
•

Prosimy o zakrywanie nosa i ust.

•

Prosimy o dezynfekowanie rąk od razu po wejściu.

•

Zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekowania klamek, poręczy,
ogólnodostępnych toalet.
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Recepcja:
•

Pozostaje nam uśmiech zamiast uścisku.

•

Nasza recepcja została odizolowana przeźroczystą szybą.

•

Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko jedna osoba.

•

Przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk – prosimy
o skorzystanie przed wypełnieniem karty meldunkowej.

•

Prosimy o używanie długopisów własnych lub naszych jednorazowych.

•

Zachęcamy do rozliczeń kartą płatniczą, terminale po każdym użyciu są
dezynfekowane.

Pokoje:
•

Oprócz generalnego sprzątania, wszystkie powierzchnie dezynfekujemy ze
szczególną starannością i uwagą.

•

Po każdym wykwaterowaniu pokój jest odpowiednio ozonowany, dlatego też
godzina zakwaterowania została przesunięta na godzinę 15.00.

•

Panie pokojowe pracują w jednorazowych rękawiczkach i przyłbicach bądź
maseczkach.

•

Sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie.

Restauracja:
•

Kelnerzy pracują w przyłbicach bądź maseczkach. Dodatkowo bar oddzielony
jest plastikową szybą.

•

Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach, wyszkoleni
kucharze pracują w rękawiczkach i maseczkach.

•

Przy każdym stanowisku znajdują się płyny do dezynfekcji rąk.
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BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
•

Prosimy, przyjeżdżajcie do nas tylko jeżeli jesteście zdrowi ☺

•

Prosimy o zakrywanie nosa oraz ust.

•

W przestrzeniach wspólnych umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk,
prosimy o korzystanie z nich.

•

Prosimy o utrzymywania bezpiecznych odległości.

•

Istnieje możliwość zakupienia maseczki ochronnej w recepcji.

Serdecznie zapraszamy!

11-200 Bartoszyce

tel. (+48) 89 761 21 67

Galiny 110

fax. (+48) 89 761 21 73

woj. warmińsko-mazurskie

galiny@palac-galiny.pl

www.palac-galiny.pl

