
Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi - tylko na życzenie Gościa (numer wewnętrzny 10 lub 30; +48 601 610 453).
Po wymeldowaniu Gości z pokoju odbywa się rutynowe sprzątnięcie pokoju oraz dezynfekcja wszystkich powierzchni
dotykowych, sprzętu i łazienki. Pomieszczenie jest wietrzone i ozonowane. Pokój można ponownie wynająć po 30 min od
czasu ozonowania.  
Personel Służby Pięter jest wyposażony w przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.
Pościel, ręczniki i szlafroki są prane w temp. min 60 stopni C z dodatkiem detergentu. Pranie dostarczane w reżimie
sanitarnym przez firmę zewnętrzną. 
Obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
Wykonujemy systematyczne ozonowanie powierzchni wspólnych Hotelu w wyznaczonych zakresach czasowych. 
Wykonujemy dezynfekcję sprzętów hotelowych udostępnianych Gościom na wyłączność (t.j. rowery, kijki do Nordic
Walking, kręgle, bilard).
Precyzyjnie dozujemy profesjonalne środki myjące.
Wyznaczyliśmy pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.

Bezpieczny check-in - Gość otrzymuje kartę meldunkową do wypełnienia drogą mailową. 
Procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w Hotelu Kozi Gród, Gość otrzymuje drogą
mailową.
Doba hotelowa została skrócona 16:00-12:00.
Potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych znajdują się w recepcji.
Umieszczone zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości - przy wejściach do budynków Hotelu, w
recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet publicznych. 
Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji. 
Recepcjonistki są wyposażone w przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.
Dezynfekcja blatu recepcyjnego odbywa się po każdym Gościu.
Sugerujemy, aby wszystkie płatności odbywały się bezgotówkowo - kartą bezdotykową lub "na pokój" po wcześniejszej
pre-autoryzacji karty Gościa drogą mailową przed przyjazdem.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu,
Gość nie zostanie wpuszczony na teren Hotelu. Zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego
oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999
albo 112.

COVID-19 Zasady Bezpieczeństwa
#BezpiecznyHotel

Kameralny hotel
Lokalizacja za miastem - Kaszuby
5 hektarów ogrodzonego terenu

Recepcja

Pokoje i części wspólne



Restauracja oraz pub są otwarte i świadczą usługi gastronomiczne przy zachowaniu określonych ograniczeń 

Dbamy o zachowanie bezpiecznych odległości między stolikami (min. 2 m). Po zakończeniu obsługi Gości, stoliki są
każdorazowo dezynfekowane. Regularnie dezynfekujemy powierzchnie w restauracji, pubie i tarasach restauracyjnych 

Dbamy o środki higieny dla Gości - dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do restauracji i pubu 

Kucharze oraz kelnerzy są wyposażeni w przyłbice i rękawiczki. 
Posiłki są wyłącznie serwowane na tacach przez obsługę kelnerską do stolika. Tace kelnerskie są regularnie myte i
dezynfekowane. Zachęcamy do konsumpcji na świeżym powietrzu - udostępniamy taras restauracyjny z parasolami w
sezonie wiosenno-letnim.
Restauracja i Pub są otwarte w określonych godzinach (w zależności od liczby Gości na hotelu)

śniadanie 8:00-10:30 - serwowane do stolika; wybór z karty śniadaniowej  
restauracja i pizza 13:00-21:00 - dania serwowane do stolika z karty menu; godziny otwarcia mogą ulec zmianie
pub 8:00-21:00 - zamówienia napoi, alkoholi oraz słodkości z gabloty

       i obostrzeń dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

       z miejscami do siedzenia.

      oraz przy wyjściu z toalet. Wymagana jest dezynfekcja rąk przy wejściu do restauracji oraz pubu. 

       Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja stolika dla gości nie nocujących w hotelu (recepcja@kozigrod.pl, +48 601 610 453). 

Wszystkie sprzęty wynajmowane Gościom na wyłączność są dezynfekowane po każdorazowym użytkowaniu:
rowery (dostępne również foteliki, przyczepki dziecięce oraz kaski) 
kijki do Nordic Walking
kręgielnia
bilard
rower wodny
kort tenisowy - zachęcamy Gości do korzystania z własnych rakiet i piłek

Centrum Rekreacji 
Basen | Jacuzzi | Sauna | Siłownia | Ping-Pong - otwarte są w godzinach 8:00-22:00 z możliwością użytkowania wyłącznie przez
Gości zameldowanych w hotelu na min. 1 dobę.
Regularnie wykonujemy dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych i sprzętu oraz ozonowanie pomieszczeń. 

Atrakcje hotelowe

Gastronomia

#BezpiecznyHotel


