
EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT CÉLZÓ TÁJÉKOZTATÁS VENDÉGEINK 

RÉSZÉRE 

 COVID-19  koronavírus  megelőzését célzó Gyulavezér Panzión 

belüli intézkedések 

 

1.) Vendégeink megérkezésekor minimalizáljuk a más emberekkel történő találkozást, így kérjük 

Önöket a következő iránymutatások betartására: 

 

- szoba átvétele: a foglalás egyeztetése a tulajdonosnál, iratok és bejelentők átadása, 

fizetés, ezek után a szoba kulcsa a szobaajtóban megtalálható 

 

2.) Szobában megtalálhatóak a fertőtlenítéshez szükséges eszközök (kézfertőtlenítő folyadék és 

törlőkendő) ezeket kérjük használni. 

 

3.) A szobát a kijelentkezés napján 8.00-a kor szükséges kipakolni és elhagyni, a szobát elfoglalni 

pedig  érkezés napján este 20.00-tól lehet. ( A COVID -19 vírus miatt a szobákat fertőtleníteni 

és pihentetni szükséges 12 órán át!) Köszönjük megértésüket! 

 

4.) Közös helységek használata: 

 

- Konyha:  

A konyhában biztosítunk, kézfertőtlenítő folyadékot, előírásoknak megfelelő fertőtlenítésre is  

alkalmas mosogatószert, felületfertőtlenítő kendőt és spray-t a felületek letörlésére, továbbá 

egyszer használatos papírkendőket. Kérünk mindenkit, hogy a közös helységben fokozottan 

ügyeljenek maguk utáni tisztításra, fertőtlenítésre 

A konyhai eszközök használata után ( tányérok, bögrék, poharak, evőeszközök, stb…) kérjük 

azokat elmosogatni, szárítani és törölgetve a helyükre visszatenni. 

Közös használatú eszközök – úgymint: kávéfőző, teafőző, fűszer, só és cukortartók szintén a 

fertőtlenítés szabályai szerint használat után töröljék le. 

- Étkező: 

Reggeli esetében svédasztalos megoldás keretén belül kizárólag a kávé, teavíz, tej áll 

rendelkezésre az asztalon lévő kézfertőtlenítő használatának szükségességével! 

A reggeli felszolgálása szobánként egyedi hidegtállal történik. 

Szobába, erkélyre, kiülőbe ételt kivinni és bevinni szigorúan TILOS! Azok elfogyasztása 

kizárólag az étkező helységben lehetséges! 

Reggeliztetést követően, kolléganőnk a használatba vett eszközöket fertőtleníti és elpakolja, 

közös teret takarítja, fertőtleníti ezt követően történő a Vendégek által a közös étkezőben a 

használatba vett eszközöket Vendégeink kötelesek - asztal és székek, távirányító, - a 

kihelyezett fertőtlenítő eszközökkel használat után  áttörölni, a helységet kiszellőztetni.  



A panzió egész területén a közös helységekben Vendégeink megtalálhatják a kézfertőtlenítésekhez 

szükséges eszközöket, kérjük ezek mind gyakoribb használatát. Rendkívül fontos a megfelelő fizikai 

távolságtartás, ami egymástól 1,5 m távolságot jelent. Kérjük Vendégeinket figyeljenek egymásra ! 

 

5.) Udvar és lovarda 

Szabadtéri helységeinkben és az udvar közös használatánál is kérjük Önöket a megfelelő távolság 

betartására ( 1,5m ) és a kihelyezett fertőtlenítő eszközök ( kézfertőtlenítő folyadékok és kendők ) 

használatára. A kerti bútorok és eszközök használata után annak fertőtlenítésére és úgy a helyükre 

való visszahelyezésre. ( padok, nyugágyak, székek, asztalok.) 

Lovasszolgáltatásunk igénybevételénél is fokozottan kérjük a fertőtlenítés és a higiéniás szabályok 

betartását: lovaglás lovagló kesztyűben. A lovarda területén is biztosítva vannak a fertőtlenítéshez 

szükséges eszközök ( kézfertőtlenítő folyadék ) kérjük azok fokozott használatát . 

 

 

Vigyázzunk saját és mások egészségére! Köszönjük együttműködésüket és türelmüket! 

 


