
 

 

 

 

                                               Piesardzības pasākumi Covid 19 novēršanai 

 

Rūpēs par viesu un darbinieku drošību un veselību, lai pēc iespējas izslēgtu Covid-19 vīrusa 

izplatību, “ Baltic Beach Hotel &  SPA” telpās tiek ieviesti šādi drošības pasākumi: 

• Uzstādītas stikla aizsargbarjeras centrālajā viesu uzņemšanas recepcijā. 
 

• Pirms izsniegšanas viesiem tiek veikta numuru atslēgu dezinfekcija. 
 

• Viesnīcas viesiem, SPA un baseina apmeklētājiem pirms pakalpojuma saņemšanas 

jāparaksta anketa, apliecinot, ka viesim nav saslimšanas simptomu. 

 

• Visās pakalpojumu sniegšanas vietās (viesnīcas, SPA, Powerlab Fitness recepcija, restorāni) 

ir pieejami sertificēti roku dezinfekcijas līdzekļi. 

 

• Visas mēbeles un to iekārtojums viesnīcas publiskajās telpās tiks mainīts atbilstoši sociālās 
distancēšanās prasībām viesu ērtībai un drošībai. 
 

• Viesnīcā ir izveidota īpaša telpu uzkopšanas programma – regulāri tiek veikta visu viesnīcas 

telpu uzkopšana un dezinfekcija, īpašu uzmanību pievēršot tām virsmām, kam bieži 

pieskaras cilvēki – durvju rokturi, trepju margas, liftu pogas, recepciju letes u.c. 

 

• Brokastu zālē, bāros, restorānos un publiskajās zonās tiek nodrošināta 2 metru distance 

starp galdiņiem un tiek sekots līdzi atļautajam personu skaitam vienā telpā (3m2 vienai 

personai). 

 

• Restorānu darbinieki lieto sejas maskas un cimdus un viesu uzņemšanas dienesta 

darbinieki, kā arī SPA personāls apkalpojot viesus lieto sejas maskas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Lai ievērotu drošības pasākumus un nepārsniegtu maksimālo atļauto cilvēku skaitu, 

peldbaseina, saunu un Powerlab Fitness apmeklējums ir iespējams tikai ar iepriekšēju 

pierakstu. 

 

• Pierakstu laiki – sākot no 7:00, ik pēc divām stundām (pēdējais pieraksta laiks – 19:00). 

 

• Pieļaujamais uzturēšanās laiks baseinā – 2 stundas, pārsniedzot šo laiku automātiski tiek 

pieskaitīta papildus maksa. 

 

• Ja vēlaties rezervēt baseina apmeklējumu pēc 21:00, lūdzam zvanīt pa tālruni 67771411. 

 

 

• Apmeklējot treniņus Powerlab Fitness, lūgums ierasties īsi pirms treniņa sākuma un atstāt 

zāli uzreiz pēc treniņa beigām, kā arī  pēc iespējas īsāku laiku pavadīt dušās un ģērbtuvēs. 

 

• Fitnesa nodarbības tiek organizētas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

maksimāli rūpējoties par viesu drošību. Privātās nodarbības tiek organizētas individuāli, 

trenažieru zāles izmantošana tiek nodrošināta atbilstoši visiem drošības noteikumiem. 

Tādas nodarbības kā joga un pilates tiek piedāvātas individuāliem viesiem, pāriem, kā arī 

pavisam nelielām grupām, ievērojot drošu distanci. 

 

• SPA un skaistumkopšanas centra telpas pēc katras procedūras tiks dezinficētas un 

vēdinātas. 

 

• Pastiprināti tiek sekots līdzi darbinieku veselības stāvoklim, lai saglabātu drošu vidi. 

 

• Lūdzam viesus būt atbildīgiem, lai pasargātu sevi un apkārtējos, ievērojot 2 metru distanci 

un nēsājot sejas maskas viesnīcas publiskajās zonās. 

 

• Viesnīca var mainīt pakalpojumu un piedāvājumu klāstu atbilstoši valdības izstrādātajām 
rekomendācijām, lai maksimāli ierobežotu Covid-19 izplatību. 
 

 


