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POLITYKABEZPIECZEŃSTWA 

Wołów, 4 maja 2020r. 

W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM ŒGOLINA" 

Intencją polityki bezpieczeństwa jest przygotowanie Ośrodka na przyjęcie Gości w nowej 
rzeczywistości, przeciwdziałanie COV/D -19, a przede wszystkim zapewnienie najwyższego 

poziomu bezpieczeństwa wypoczynku. 

BEZPIECZNA LOKALIZACJA 

• Ośrodek Wypoczynkowy zlokalizowany jest z dala od miejskiego zgiełku, w leśnej ciszy. 
Teren Ośrodka jest ogrodzony i zamknięty. 

• Położenie Ośrodka w lesie, daje naszym Gościom poczucie przestrzeni, możliwość 
swobodnego poruszania się, wypoczynku, bez konieczności bliskiego kontaktu z innymi 
Gośćmi. 

• Domki na Ośrodku Wypoczynkowym oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości, 

każdy ma swój taras i miejsce do zaparkowania samochodu. 
• Stanowiska wędkarskie również oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości. Na 

jednym stanowisku wędkarski może przebywać tylko jedna osoba. 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE 

• W pokoju zakwaterowane mogę być tylko 2 osoby. Jeś li domek posiada np. trzy pokoje, 
osób w domku może przebywać 6 osób. 

• W Recepcji może przebywać tylko jeden Gość. Pozostali Goście proszeni są oczekiwanie 
poza budynkiem Recepcji zachowując bezpieczne (min 2 metry) odległości. 

• Recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach ochronnych. 
• Każdy Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej. Można je zakupić w 

Recepcji Ośrodka. 

• Na Recepcji oraz we wszystkich domkach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz 
instrukcje prawidłowego ich mycia i dezynfekcji. Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk 
przed wypełnieniem karty meldunkowej. 

• Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wyznaczone jest pomieszczenie na wypadek 
stwierdzenia objawów choroby u Gości. 

• Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie Goście Ośrodka, pracownicy i 
dostawcy. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość pojawienia się w Obiekcie 
przypadkowych osób. 

Życzymy udanego wypoczynku :)
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