Drodzy Goście,
choć zdrowie i troska o Państwa bezpieczeństwo zawsze były naszym priorytetem, dokładamy wszelkich starań, aby
Państwa pobyt był wyjątkowy w tym szczególnym czasie.
Hotel The Granary podejmuje działania zgodne z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
Ministerstwa Zdrowia oraz WHO, aby zminimalizować potencjalną transmisję Covid-19 i zadbać o komfort i zdrowie
wszystkich odwiedzających, gości i członków zespołu.
Nasz zespół traktuje zaistniałą sytuację niezwykle poważnie, dlatego wdrożyliśmy pakiet najlepszych praktyk w
świadczeniu naszych usług.
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość i współpracę, abyśmy wszyscy pozostali bezpieczni.
Poniżej przedstawiamy listę procedur wprowadzonych w obiekcie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
Covid-19 zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz WHO:
1. Umieszczenie na terenie hotelu widocznych i oznakowanych stacji z płynem do dezynfekcji rąk.
2. Noszenie maseczek w miejscach publicznych hotelu.
3. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa (w wypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub innych
objawów chorobowych) oraz powtórzyć procedurę weryfikacyjną (pomiar temperatury) w trakcie pobytu.
5. Wprowadzenie strefy bezpieczeństwa przed Recepcją hotelu.
6. Usługa bagażowa realizowana będzie jedynie na życzenie Gościa.
7. Ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy Recepcji.
8. Prowadzenie akcji informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w
związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.
9. Bieżące dezynfekowanie toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów,
telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych
powierzchni.
10. Na życzenie dostarczymy do pokoju akcesoria hotelowe: igielnik, czepek, czyścik do obuwia, szczotka do czyszczenia
ubrań, dodatkowe wieszaki.
11. Z pokoju zostały usunięte wszelkie materiały drukowane - informacyjne, papeteria, czasopisma itp.
12. Utrzymywanie dystansu 1,5m między Gośćmi i pracownikami.
13. Wprowadzenie zakazu korzystania z suszarek do włosów.
14. Produkty minibaru donoszone będą na życzenie.
15. Zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby (za wyjątkiem osób prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe).
16. Preferowanie płatności bezgotówkowych.
17. Otwieranie drzwi zdezynfekowaną kartą.
18. Ograniczenie sprzątania pokoi podczas pobytu (jedynie na życzenie Gościa lub po 3 dobie pobytu).
19. Serwis pokojowy realizowany w czasie nieobecności Gości w pokoju.
20. Stosowanie środków ochrony osobistej i dezynfekujących wyłącznie z odpowiednimi atestami.
21. Certyfikowany proces prania w temperaturach powyżej 60°C.

22. Pokoje udostępniane Gościom po minimum 24 godzinnej przerwie.
23. Bieżąca dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych Gościom (po każdym użyciu).
24. Z siłowni może korzystać jeden gość hotelowy w danym czasie.
25. Śniadania serwowane w godzinach 07.00-10.30 w tygodniu, 7.00-11.00 w weekendy.
26. Śniadania hotelowe serwowane głównie w opcji a la carte.
27. Rezerwacja stolika w restauracji jest warunkiem koniecznym do realizacji usługi.

Bardzo dziękuję za zrozumienie i pomoc.
Codziennie sprawdzamy oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W hotelu działa powołany zespół ds. Covid-19, by natychmiast reagować
zgodnie z wytycznymi. Ponadto codziennie monitorujemy powzięte działania.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

W całym hotelu zorganizowane są punkty dezynfekcji rąk zarówno dla Gości jak i dla zespołu pracowników hotelu The
Granary.
Zwiększyliśmy częstotliwość wietrzenia obiektu, czyszczenia miejsc publicznych, a także przedmiotów i elementów
wysokiego ryzyka, tj. klamki, poręcze, blaty, przyciski wind.
W pokojach dodatkowo dezynfekujemy armaturę łazienkową, wannę, prysznic, toaletę. Specjalnie dezynfekowane są
również panele klimatyzacyjne, piloty, telefony, przyciski oświetleniowe, długopisy i ołówki, blaty i stoły, a także
uchwyty szafek. Zastosowana jest również procedura ozonowania pomieszczeń.
Poprzez zwiększenie zasobów zespołu zapewniamy najlepszą praktykę w zakresie dezynfekcji pokoi i miejsc
publicznych.
Każdy pracownik przeszedł wewnętrze szkolenie, a wszyscy menedżerowie znają procedurę w przypadku zgłoszenia
przez Gościa objawów związanych z Covid-19.
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poinformowanie hotelu przed przyjazdem w wypadku występujących
objawów Covid-19, tj. kaszel, duszności, gorączka lub symptomów grypopodobnych.
W przypadku obaw lub pytań, proszę o kontakt z Kierownikiem Recepcji pod numerem telefonu 071 395 26 04 lub
adresem mailowym reservation@granaryhotel.com, który dołoży wszelkich starań, aby się Państwem zaopiekować i
rozwiać wszelkie wątpliwości.
Z troską o Państwa zdrowie,

Karolina Kocyłowska
Dyrektor Hotelu The Granary – La Suite Hotel

Dear Guests,
although health and safety have always been our priority, our care for your comfort and wellbeing is equally important
to us at this particular moment of time.
I would like to inform you that during operating, The Granary Hotel is taking action to reduce potential risks of Covid19 transmission and takes care of our Guests and staff in reference to coronavirus.
Our team approaches the present situation extremely seriously, therefore we have implemented the best practices
possible to provide services.
We will appreciate your understanding of the situation and your cooperation in keeping all of us safe.
Below, you will find the best practices implemented in our hotel to protect you from possible Covid-19 transmission
in accordance with recommendations of Chief Sanitary Inspectorate, The Health Ministry and WHO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numerous disinfection stations on site (visible and designated).
Mask wearing in all public areas of the hotel.
Mask purchase available at the front desk.
We reserve the right to refuse accommodation of the guest (in case of coughing, shortness of breath, fever or
flu-like symptoms) and repeat health verification procedure during the stay (temperature control).
Introducing security zone in front of Reception.
Luggage service on guest’s request only.
Limitation of the guest presence at the Front Desk.
Conducting information campaign among the guests regarding precautions.
Constant sanitizing of restrooms, lifts, front office desk (each time after every guest), handles, handrails,
phones, computer boards, public rooms devices and other surfaces often touched.
Room accessories (sewing kit, bath cap, shoe polisher, additional hangers etc.) will be delivered to the room
on request.
All printed materials (collaterals, magazines) has been removed from the room.

12. Social distancing 1,5m between guests and employees.
13. Using hairdryer is forbidden.
14. Minibar items will be delivered to the room on request.
15. Two persons in the lift limitation recommended (excluding cohabitants).
16. Cashless payments preferred.
17. Unlocking rooms via disinfected electronic cards.
18. Cleaning service limited (upon request only or after third day of stay)
19. Cleaning service conducted during guest’s absence.
20. Certified personal protection equipment and sanitizers.
21. Certified washing proces in high temperatures (≥60°C).
22. Minimum 24 hours room quarantine after guest’s departure.
23. Constant desinfection of hotel equipment provided to the guests (after each use).
24. Mini gym can be occupied by one guest only at the same time (excluding cohabitants).
25. Breakfast is served between 7 a.m. and 10.30 a.m. during midweek and from 7 a.m. to 11 a.m. during weekend.

26. Booking a table is a condition to enjoy our Restaurant.
I highly appreciate your understanding and responsible approach.
We review all official recommendations from the Chief Sanitary Inspectorate, Health Ministry daily and will escalate
our response and actions in line with any recommendations received. The hotel has a Covid-19 leadership committee
in place. Additionally, we have daily update reviews with actions taken as appropriate.

OPERATIONAL CONTROLS IN PLACE WITHIN THE GRANARY HOTEL

We have several hand sanitizers points throughout the hotel both in front of house areas and for staff use back of
house.
We have increased not only the frequency of ventilating the rooms and cleaning in high risk public areas i.e. door
handles, banisters, lift buttons, bathrooms fixtures but also key bedroom touch points cleaning i.e. bathroom, door
handles, switches, remote controls and telephones. Air conditioning panels, lighting buttons, pens and pencils,
tabletops and tables, as well as cabinet handles are also specially disinfected.
We have assigned more team members each shift to ensure best practices regarding sanitizing bedrooms and public
areas.
All our managers are familiar with the procedures to be taken in case of any guest reporting symptoms of Covid-19.
Moreover, all our team members have gone through internal trainings.
I kindly ask you to inform the hotel before arrival in the event of Covid-19 symptoms, i.e. coughing, shortness of breath,
fever or flu-like symptoms.
We are doing everything to ensure you have a carefree stay with us. I am looking forward to welcoming you in our
hotel. Should you have any concerns, please do not hesitate to contact Front Office Manager directly at +48 71 395 26
04 or reservation@granaryhotel.com. We will be delighted to assist you.

Faithfully,

Karolina Kocyłowska
General Manager The Granary – La Suite Hotel

