Piesardzības pasākumi Covid 19 novēršanai
Rūpēs par viesu un darbinieku drošību un veselību, lai, pēc iespējas izslēgtu Covid-19 vīrusa
iespējamu izplatību, “ Baltic Beach Hotel” telpās tiek ieviesti šādi drošības pasākumi:
•

Visās pakalpojumu sniegšanas vietās (viesnīcas, SPA, Powerlab Fitness recepcija,
restorāni) ir pieejami sertificēti roku dezinfekcijas līdzekļi;

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.;
Viesiem, kuri ierodas „Bal1c Beach Hotel & SPA” visās publiskajās zonās ir jālieto sejas
maskas, kā arī jāievēro 2 metru distance. Viesiem, kuri nelieto sejas maskas, pakalpojumu
sniegšana 1ks aHeikta.
•

Viesi tiek izmitināti izvēdinātos un dezinficētos viesnīcas numuros, kuros 24 stundas
iepriekš nav izmitināts neviens cits viesis;

•

Ēdināšanas pakalpojumi:
brokas's viesiem 'ek nodrošinātas bufetes veidā, no kuras viesis izvēlas
ēdienu līdzņemšanai vai arī ar piegādi numurā, pēc iepriekšēja pasūKjuma;
•

•

viesiem, kuri nakšņo viesnīcā, pieejams viss restorānu piedāvātais
sor1ments, nodrošinot apkalpošanu numurā bez papildus maksas vai citā atsevišķi
nodalītā telpā pēc viesu izvēles;
viesiem, kuri nenakšņo viesnīcā, restorāni piedāvā īpašu ēdienkar1 ēdienu
līdzņemšanai vai to piegādi Jūrmalas teritorijā.
•

•
•

Restorānu darbinieki apkalpojot viesus izmanto cimdus un sejas maskas;
Lai ievērotu drošības pasākumus un nepārsniegtu maksimālo atļauto cilvēku skaitu,
(15m2 vienai personai) peldbaseina un Powerlab Fitness apmeklējums ir iespējams
tikai ar iepriekšēju pierakstu.

o

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

•

Powerlab Fitness nodrošina tikai individuālos treniņus. Lūgums ierasties īsi pirms treniņa
sākuma un atstāt zāli uzreiz pēc treniņa beigām, kā arī pēc iespējas īsāku laiku pavadīt
dušās un ģērbtuvēs;

•

SPA un skaistumkopšanas centra telpas pēc katras procedūras tiks dezinficētas un
vēdinātas;

•

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

•

Lūdzu jūs neapmeklēt „Bal1c Beach Hotel & SPA”, ja jums ir jebkādi saaukstēšanās
simptomi vai elpceļu infekcijas slimību pazīmes, vai arī jums ir noteikta prasība
ievērot pašizolāciju.

•

Viesnīca „Bal1c Beach Hotel & SPA” nenodrošina pašizolācijas pakalpojumus
personām, kurām jāievēro karanKna saslimšanas ar COVID-19 dēļ, personām, kuras
noteiktas kā COVID-19 slimnieku kontaktpersonas, kā arī personām, kuras atgriezušās
no ārzemēm.

1.
Lūdzam viesus būt atbildīgiem, lai pasargātu sevi un apkārtējos, ievērojot 2 metru distanci
viesnīcas telpās.

