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ZASADY DOTYCZĄCE WARUNKÓW
REALIZACJI SZKOLEŃ
Działania w związku z pandemią COVID-19
Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo Państwa podczas szkoleń oraz z myślą o całym
personelu, wprowadziliśmy zmiany dotyczące warunków realizacji szkoleń.
Chcemy spełnić wszelkie oczekiwania odnośnie aby w dalszym ciągu mogli
Państwo czuć się u nas jak w domu – czyli bezpiecznie i w swobodnej atmosferze.
MIEJSCE SZKOLENIA:
 Szkolenia odbywają się w kameralnym obiekcie, który znajduje się w
spokojnej i cichej części centrum Zakopanego,
 Przy wejściu do budynku każdemu z trenerów oraz Uczestników Szkolenia
zostanie zmierzona temperatura za pomocą termometru bezdotykowego.
 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych widnieją plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
 Toaleta jest wyposażona w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym.
 W ośrodku mogą tylko przebywać goście zameldowani oraz pracownicy,
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Podczas pobytu można czu ć
się bezpiecznie,
ZAKWATEROWANIE:
 Doba hotelowa obowiązuje w godzinach 15.00 w dniu przyjazdu do
11.00 w dniu wyjazdu
 W recepcji jest zamontowana osłona ograniczająca kontakt z Gośćmi do
minimum
 Przy wejściu do hotelu oraz do restauracji hotelowej znajdują się stacje, w
których Goście mogą zdezynfekować ręce.
 Wszystkie pokoje są dezynfekowane certyfikowanymi środkami, a personel
pracuje w środkach ochrony.
 Po każdym pobycie Gościa pokoje są sprzątane według zaleceń
Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, podlegają dezynfekcji
techniką ozonowania
 Maseczki są do nabycia w recepcji.
 Śniadania, zgodnie z wytycznymi, są oferowane tylko w formie
indywidualnych zestawów, które podaje kelnerka. Podobnie pozostałe posiłki
są serwowane tylko do stolika
 Ze względu na małą ilość uczestników nie ma problemu z zachowaniem
odpowiedniego dystansu pomiędzy pozostałymi osobami.
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SZKOLENIE:
 Przed wejściem do sali szkoleniowej każdy trener i Uczestnik jest
zobowiązany umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je.
 Każda grupa szkoleniowa nie przekraczała 10 Uczestników.
 Sala szkoleniowa jest wietrzona co 60 minut.
 Podczas zajęć Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania dystansu
społecznego, wynoszącego 2 m.
 Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane po każdych
zajęciach,
 Sala szkoleniowa jest sprzątana i ozonowana po każdych zajęciach
POSIŁKI:
 Kelner będzie pracował w maseczce.
 Śniadania wydawane w postaci serwowanej w zestawach do wyboru
przez Gościa
 Posiłki są wydawane wyłącznie w postaci serwowanej, w celu
zapewnienia najwyższego standardu zabezpieczenia żywności
 Posiłki przygotowane są zgodnie z wymogami Sanepidu oraz z zasadami
HACCP
 Kucharze pracują w rękawiczkach oraz przyłbicach/maseczkach
 Miejsce pracy kelnerów jest regularnie dezynfekowane
Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkoleń organizowanych przez
Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o , a my dołożymy wszelkich
starań, aby panująca epidemia oraz wprowadzone zasady bezpieczeństwa nie
wpłynęły na komfort Państwa pobytów.
Z wyrazami szacunku,
ZESPÓŁ OOK
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