
Zaistenie nových hygienických štandardov pri prevádzke hotelových 

zariadení v horskom stredisku Jasná s ohľadom na minimalizáciu 

rizika prenosu nákazy Covid – 19 

 

Z dôvodu minimalizácie rizika prenosu nákazy v našich zariadeniach, aby sme zabezpečili 

bezpečné a hygienicky vyhovujúce prostredie pre našich hostí, ako aj pre našich 

zamestnancov, sme pristúpili k úprave systému poskytovaných služieb. Po opätovnom 

spustení prevádzok budú tieto opatrenia zavedené do praxe a budú platiť až do odvolania. 

 

1) Základné ustanovenia 

a. Všetci zamestnanci na prevádzke sú vybavení ochrannými prostriedkami – rúška / 

respirátory, rukavice / dezinfekcia. 

b. Všetkým zamestnancom je pri nástupe na pracovisko meraná telesná teplota 

bezdotykovým teplomerom. 

c. Pohyb hostí v spoločných priestoroch je povolený len v rúšku alebo s inou ochranou úst 

a nosa. Zložiť rúško je možné len na nevyhnutný čas v prípade konzumácie jedál a nápojov. 

d. Pri vstupe do hotela sú v priestoroch rozmiestnené stojany s dezinfekčnými prostriedkami 

pre hostí. Vstup do hotela je povolený len po dezinfikovaní rúk alebo s použitím rukavíc. 

e. Na recepcii a v spoločných priestoroch je potrebné dodržiavať minimálne 2m rozostupy. 

f. Na recepcii je k dispozícii separátna nádoba na biologicky nebezpečný odpad – rúška, 

rukavice... 

g. Pred vstupom do hotela a na recepcii sú umiestnené piktogramy s pravidlami správania sa 

hostí. 

 

2) Check-in hosťa 

a. Zavedenie systému: online check-in (vyplnenie požadovaných informácii k check-in-u do 

formulára cez e-mail pred nástupom hosťa na pobyt) – následne sa na recepcii len 

vyzdvihnú kľúče od izby. 

b. Hostia pri potvrdení rezervácie obdržia e-mail s inštrukciami ohľadom online check-in-u, 

systému poskytovania služieb  a ohľadom pravidiel správania sa na hoteli. 

c. Na recepcii je potrebné dodržiavať minimálne 2m rozostupy. 

 

3) Reštaurácia / lobby bar - TERASY 

a. Prevádzka reštaurácie a lobby baru - fungujú len v súlade s platnými nariadeniami. 

b. Momentálne sú otvorené len terasy hotelových prevádzok. 

c. V priestoroch terasy je možné si rúško zložiť na čas nevyhnutný na konzumáciu jedál 

a nápojov. 

d. Na terasách  prevádzok minimalizujeme počet stolov – rozostupy stolov sú minimálne 2 

metre.  

e. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne dvaja ľudia, prípadne rodina. 

f. Uprednostňujeme bezhotovostnú platbu kartou. 



g. Pravidelne dezinfikujeme povrchy pultov, stolov, stoličiek, lavíc a kľučiek. 

h. Po každom zákazníkovi dezinfikujeme dotykové plochy. 

i. Spoločné WC priestory dezinfikujeme každú hodinu, a je tu k dispozícii dezinfekcia na ruky 

a jednorazové papierové utierky. 

 

4) Podávanie raňajok 

a. Raňajky sú servírované na izbu: 

- Raňajky do postele / raňajkuj ako kráľ – room service (bez poplatku). 

 

5) Podávanie obedov a večerí 

a. Obedy a večere sú podávané dvoma spôsobmi (výber vopred pri online check-in-e): 
- Prinesené na izbu – room service (bez poplatku). 

- Na terase hotela. 

 

6) Upratovanie izby počas pobytu hosťa / po odchode hosťa 

a. Upratovanie počas pobytu hosťa je len na požiadanie (formou používania „nerušeniek“). 

b. Upratanie izby po odchode hosťa bude dôkladné s použitím dezinfekčných prostriedkov 

a iných hygienických prostriedkov s cieľom zabránenia šíreniu nákazy. 

 

7) Upratovanie spoločných priestorov 

a. Okrem štandardných postupov sa dbá na pravidelnú dezinfekciu priestorov pre hostí, ako 

aj pre zamestnancov. 

b. Spoločné WC priestory sa dezinfikujú každú hodinu a je tu k dispozícii dezinfekcia na ruky 

a jednorazové papierové utierky. 

 

8) Wellness služby 

a. Wellness služby a procedúry s tým súvisiace sú pozastavené až do odvolania. 

 

9) Konferenčné služby 

a. Konferenčné služby budú poskytované podľa dopytu, odporúčame konferencie do 10 

osôb, s väčšími rozostupmi sedenia. 

b. Dopyty na väčšie konferencie budeme navrhovať presunúť na neskoršie obdobie. 

c. V prípade uskutočnenia konferencie budú aj všetky konferenčné miestnosti pripravené 

a vydezinfikované. Dezinfekcia prebehne hneď aj po skončení prípadnej akcie. 

 

10) Ostatné služby 

a. Detské ihriská a atrakcie sú uzatvorené až do odvolania. 

b. Informácie  ubytovaným hosťom ohľadom strediska a poskytovaných služieb, prípadne iné 

dopyty, recepcia vybavuje prostredníctvom telefónov umiestnených na izbách. 

c. Drobný predaj na recepcii pokračuje v štandardnom režime. 

 



11) Check-out hosťa 

a.  Na recepcii je potrebné dodržiavať minimálne 2m rozostupy. 

b. Platbu na recepcii za všetky využité služby uprednostňujem bezhotovostne – platobnou 

kartou. 


