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   Vyvarujeme se podávání rukou při pozdravu, ale rádi Vám 
darujeme krásný úsměv.

   Při předávání klíčů prosíme o kontakt pouze s jednou z 
přijíždějících osob (předem se omlouváme za případné 
zdržení).

   Při vstupu do našich lokálních kanceláří poskytujeme 
dezinfekční prostředky na ruce.

   Dodržujeme vzdálenost minimálně 2 metry od sebe  
a respektujeme vyznačení požadovaných odstupů   
na podlaze.

   Je-li to možné, používáme zvýšenou ochranu plexisklem  
a dodržujeme požadovaný odstup.

   Pokud nelze ve výjimečných případech dodržet mini-
mální odstup, tak používáme ochranné roušky.

   Respektujeme a přijímáme nařízení používání ochran-
ných roušek na zakrytí úst a nosu. 

  Pravidelně větráme naše kancelářské a recepční prostory.

   Důkladně a několikrát denně dezinfikujeme naše kance-
lářské, recepční a skladovací prostory.

   Veškerý přímý kontakt omezujeme na minimum. Oceníme 
bezhotovostní platby poplatků nezahrnutých v ceně.

   My i pronajímatelé rekreačních objektů poskytujeme 
informace o ochranných opatřeních a pravidlech chování 
a zveřejňujeme je tak, aby byly volně přístupné.

   Tam, kde je to možné, odstraňujeme časopisy, brožury  
a složky pro hosty.

   Profesionálně a pravidelně čistíme a dezinfikujeme 
veškeré veřejné toalety v našich recepčních prostorech. 
Poskytujeme pouze jednorázové papírové ručníky.

   Po každém předání dezinfikujeme klíče od ubytování.

   Žádáme Vás, abyste v den odjezdu svlékli ložní prádlo  
z lůžek a důkladně umyli kuchyňské nádobí.

   Je-li to možné, poskytujeme omyvatelné nebo jedno-
rázové pytle pro použité ložní prádlo a ručníky. Jako 
 alternativu prosím použijte vlastní velké plastikové 
pytle (pytle na odpadky apod.).

Doporučená opatření zaručují bezpečný a bezstarostný pobyt:

Bezpečný pobyt ve Vašem rekreačním objektu

Vaše zdraví je pro nás důležité!

Zdraví nejen našich hostů, ale i pronajímatelů, správců objektů či dalších pracovníků je naší 
 nejvyšší prioritou. Z tohoto důvodu jsme v přímém kontaktu se všemi partnery a kolegy s cílem 
 společně zajistit dodržování platných bezpečnostních a hygienických opatření a v případě potřeby  
je přizpůsobit novým předpisům a nařízením. Děkujeme za spolupráci a za dodržování příslušných  
bezpečnostních a hygienických opatření. Společně tuto mimořádnou situaci zvládneme. Pro zdraví 
nás všech a pro zajištění bezstarostného pobytu ve Vašem rekreačním objektu.

Bezpečné uvítání hostů v době koronavirové pandemie:
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   Je-li to možné, umístíme příslušná platná státní ochranná 
opatření v objektu nebo je předáme při příjezdu.

   Dbáme na to, abychom odstranili veškeré nepotřebné 
materiály, které nejsou nezbytně nutné (jako jsou časopisy, 
letáky atd.).

   Zajistěte prosím, aby ubytování bylo okamžitě po 
 nastěhování vyvětráno a po celou dobu pobytu denně  
a pravidelně větrejte všechny pokoje.

   Předměty, jako jsou nádobí, sklenice, šálky a kuchyňské 
potřeby budou před Vaším příjezdem umyty buď v myčce 
na nádobí (je-li k dispozici) nebo ručně.

   Za průběžný úklid rekreačního objektu během Vašeho 
pobytu a před odjezdem jste zodpovědní Vy. Nezapomeňte 
prosím zlikvidovat zbytky jídla.

   Řiďte se prosím podle následující zásady: nejdříve vyčistit 
a až poté dezinfikovat. Nejprve očistěte a odstraňte  
špínu a nečistoty . Následně dezinfikujte, abyste odstranili 
 bakterie. Dezinfekce nenahrazuje úklid.

   Spolupracujeme s profesionálními prádelnami, které 
dodržují příslušné směrnice COVID-19.

   Lůžka budou povlečena v souladu s hygienickými 
 normami nebo Vám bude ložní prádlo předáno zabalené  
v plastikovém obalu nebo čistém pytli na prádlo.

   Pouze ve výjimečných případech pereme povlečení, 
povlaky na matrace, ručníky, utěrky nebo přikrývky sami. 
Používáme vhodné prací prostředky a pereme při nejvyšší 
možné teplotě (nejméně 60 °C). Používáme sušičku 
 (pokud je k dispozici).

   Svléknutí ložního prádla z lůžek je pro hosty povinné. 
Použité prádlo (ložní prádlo, ručníky) dejte přímo  
do přiloženého pytle na prádlo a nebo do vlastního  
plastového pytle.

   Než začneme s úklidem, větráme všechny místnosti po 
dobu nejméně 15 minut.

   Při úklidu a při likvidaci odpadních pytlů používáme 
rukavice. Jednorázové rukavice po hodině vyměňujeme a 
před použitím nových rukavic si odpovídajícím způsobem 
dezinfikujeme ruce.

   Před dezinfekcí provedeme nejprve důkladný úklid všech 
místností nejen horkou vodou, ale také běžně dostupnými 
čisticími prostředky.

    Viditelně znečistěné povrchy čistíme běžně dostupnými 
čisticími prostředky a v případě potřeby je ještě oplách-
neme vodou.

   Kuchyňské linky, domácí spotřebiče (lednice, trouba atd.), 
skříňky, stoly, kohoutky a hygienické místnosti (záchody, 
vany/sprchy) čistíme speciálním čisticím prostředkem 
(odmašťovač, chlorový čisticí prostředek atd.)

Nezapomínáme na důkladnou přípravu rekreačních objektů:

Můžete se spolehnout na čisté a hygienicky nezávadné lůžkoviny:

Profesionální úklid Při výměně hostů provádíme úklid v souladu s platnými předpisy:
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   Používáme standardní dezinfekční prostředky.

   Dezinfekční prostředek používáme až na následné ošet-
ření již umytých ploch.

   Zvláštní pozornost přikládáme dezinfekci často pou-
žívaných povrchů a dotykových ploch, jako jsou kliky u 
dveří, zábradlí na schodištích, zvonky, světelné vypínače, 
nábytek (noční stolky, jídelní stoly atd.), rámy a kliky na 
oknech, úchytky na nábytku, myčky nádobí, dálkové ovla-
dače, kávovary, dotykové obrazovky, Hi-Fi systémy atd.

   Po čištění kuchyně, mokrých ploch a často používaných 
povrchů a dotykových ploch vyměňujeme použité čisticí 
utěrky a hadry, které pak již znovu nepoužíváme. 

   Každý den pereme pracovní oděvy.

   Bezpečné odstupy  dodržujeme ve všech situacích.

   Ruce si myjeme mýdlem, a to důkladně, pravidelně a 
 nejméně po dobu 30 sekund.

   V situacích, kdy si není možné umýt ruce, používáme 
vlastní dezinfekční prostředek na ruce. 

   Kašleme a kýcháme do ohybu ruky.

   Použité papírové kapesníky, roušky a rukavice likvidujeme 
do uzavřených odpadkových košů nebo do plastikových 
sáčků, které je možno uzavřít.

   Důsledně dodržujeme opatření Státního zdravotního 
ústavu a dalších regionálních úřadů či institucí.

   Naši zaměstnanci i pronajímatel Vašeho rekreačního 
 objektu jsou vždy k dispozici v případě jakýkoliv dotazů.

   Během pobytu musí být rovněž dodržována opatření 
Státního zdravotního ústavu a dalších regionálních úřadů 
či institucí.

   Lokální opatření (zákaz schůzek, povolený počet hostů v 
restauracích, směrnice pro pobyt na pláži atd.) se mohou 
neustále měnit. Požádejte, prosím, Vašeho pronajímatele, 
naši lokální kancelář nebo místní turistické informační 
centrum o aktuální informace.

   Pokud během Vašeho pobytu onemocníte, ihned prosím 
kontaktuje telefonicky pronajímatele Vašeho rekreačního 
objektu. Obratem Vám poskytne kontakt na místního 
lékaře, nemocnici nebo jiné zdravotnické zařízení.

   V naléhavých případech je Vám k dispozici naše asis-
tenční služba, a to nepřetržitě 24/7 na kontaktním čísle 
uvedeném v nájezdových dokumentech.

Po důkladném očištění následuje důkladná dezinfekce:

Naši zaměstnanci, pronajímatelé rekreačních objektů, další pracovníci i klienti dodržují přísluš-
ná opatření přijatá v důsledku koronavirové pandemie:  

Naši zaměstnanci a pronajímatel Vašeho rekreačního objektu jsou Vám k dispozici, kdykoliv po-
třebujete radu nebo pomoc:

Děkujeme Vám za spolupráci a za dodržování těchto předpisů.

Toto je shrnutí nejdůležitějších informací týkajících se hygieny a doporučených postupů v důsledku koronavirové pandemie 
COVID-19. V případě nutnosti mohou být pochopitelně zavedena důslednější opatření. Státní zdravotní ústav a regionální 
úřady či instituce Vám na svých příslušných internetových stránkách poskytnou podrobné informace i aktuálně platná naří-
zení či omezení.


