
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W OŚRODKU SIESTA CAMP
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

I. RECEPCJA

 1.  W letniej recepcji może znajdować się tylko jedna osoba
 2. Podczas procedur meldunkowych zarówno Gość, jak i przedstawiciel ośrodka powinien mieć założoną maseczkę ochronną.
 3. Przy  recepcji, letniej kawiarni, placu zabaw, namiocie rekreacyjnym oraz kanale wypływowym  znajdują się dozowniki z płynem 
    do dezynfekcji.

II. DOMKI LETNISKOWE

 1. W domkach letniskowych na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych.
 2. Po opuszczeniu domku przez gościa każdy domek letniskowy jest dokładnie sprzątany i dezynfekowany  przed kolejnym wynajęciem.
 3. Pościel i ręczniki prane są w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Usługa realizowana jest przez profesjonalną pralnię
  zewnętrzną w reżimie sanitarnym.

III. LETNIA KAWIARNIA

  1. Kawiarnia usytuowana jest na tarasie, na świeżym powietrzu. 
 2. Przy wejściu do kawiarni znajduje się płyn dezynfekcyjny, a każdy Gość proszony jest o dezynfekcję dłoni.
 3. Przy jednym stoliku może przebywać rodzina, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i/lub mieszkające w tym  
  samym domku letniskowym na terenie ośrodka. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że   
  odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 4. Dania serwowane są w naczyniach jednorazowych.
  5. Po zakończeniu obsługi odbywa się każdorazowa dezynfekcja stolika. Po zakończonej dezynfekcji stolik zostaje oznaczony napisem:   
  „zdezynfekowano”.
 6. Zamówienia mogą być dostarczane bezpośrednio do domków na terenie ośrodka na tacach, w naczyniach jednorazowego użytku.

IV. SPRZĘT WODNY

 1. Z tego samego sprzętu pływającego mogą korzystać jednocześnie osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.
 2. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego są obowiązane do dezynfekcji rąk.
 3. Zabronione jest udostępniania sprzętu pływającego innym osobom lub wymiana załogi.
  4. Po każdorazowym użyciu sprzętu zostaje on zdezynfekowany przez personel ośrodka.

V. PLAC ZABAW  I NAMIOT REKERACYJNY

 1. Wyłączony zostaje ze wspólnego użytkowania plac zabaw dla dzieci oraz namiot rekreacyjny. 
 2. Umożliwione jest korzystanie z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia jej na wyłączność przez gości ośrodka wspólnie zakwaterowanych. 
 3. W przypadku chęci skorzystania z tych obiektów, należy zgłosić się do personelu ośrodka. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Maksymalny czas korzystania z wynajętej przestrzeni wynosi jedną godzinę. Istnieje możliwość wydłużenia wynajmu przestrzeni 
  w przypadku braku innych chętnych.
  5. Po każdorazowym pobycie Gości w w/w miejscach, odbywa się ich dezynfekcja.

VI. KONTAKT DO STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ ORAZ ODZIAŁU ZAKAŻNEGO 

 1. Najbliższego oddział zakaźny znajduje się w Gdańsku na ul. Smoluchowskiego 18, tel. 58 3415547  
 2. Telefon do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lęborku : 59 8621010. 

Akceptuję  wyżej opisane zasady i zobowiązuję się do ich stosowania 
w imieniu wszystkich osób przebywających w wynajmowanym przeze mnie domku letniskowym:

Podpis 


