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Drodzy goście ! 

W reakcji na rozwój koronawirusa nieustannie stosujemy się do wytycznych 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz władz rządowych. Wszystkie zmiany 
monitorujemy na bieżąco, aktywnie dostosowując sie do nich.  Hotel Kahlberg*** opracował 
i wdrożył odpowiednie procedury bezpieczeństwa sanitarnego w trosce o naszych 
wspaniałych Gości oraz dla naszych pracowników. W związku z powyższym:  

1) Działalność i sposób pracy Hotelu Kahlberg są zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO. 

2) Każdy z pracowników przed rozpoczęciem pracy zobligowany jest do kontroli 
temperatury ciała, umycia oraz dezynfekcji rąk, używania uprzednio upranej 
i zdezynfekowanej odzieży roboczej. 

3) Każdy z pracowników posiada odpowiednią widzę oraz wytyczne do swoich działań, 
zapewniające maksymalne bezpieczeństwo Gościom oraz współpracownikom. 

4) Sprzątnie pokoju hotelowego, poza ogólnymi procedurami, opiera się dodatkowo na 
szczegółowej dezynfekcji wszystkich elementów (pokoju i łazienki), ozonowaniu 
pomieszczenia oraz dokładnego wywietrzenia pomieszczenia (przed przyjazdem oraz po 
opuszczeniu pokoju). 

5) Pokoje podczas pobytu gości nie podlegają standardowemu, codziennemu serwisowi 
sprzątającemu. Sprzątnie wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych lub na życzenie gościa. 
Prosimy zgłaszać prośby telefonicznie do godziny 11:00. Prośby zgłaszane po tej 
godzinie realizowane będą dnia następnego.  

6) Zgodnie z wytycznymi w łazienkach pokoi hotelowych nie mogą znajdować się hotelowe 
suszarki nadmuchowe. Prośba o posiadanie podczas pobytu osobistego sprzętu. 

7) Apelujemy do Gości o płatność przelewem (przed realizacją pobytu) lub na miejscu, 
podczas meldunku kartą kredytową. 

8) Apelujemy do gości o zgłaszanie spraw bieżących (usterki, rezerwacje usług, zamówienia 
itp.) poprzez kontakt telefoniczny z recepcją (nr wew. 80 z każdego pokoju), ograniczając 
do minimum czas spędzany przy recepcji. 

9) Strefa basenów funkcjonuje przy zachowaniu reżimu sanitarnego w godzinach 10:00-
20:00.  

10) Funkcjonowanie pokoju zabaw, zewnętrznego placu zabaw, sali gier (piłkarzyki, tenis 
stołowy, bilard ) oraz siłowni w ścisłym reżimie sanitarnym.  

11) Wnętrza hotelu są systematycznie wietrzone, zarówno metodą tradycyjna, jak i przy 
pomocy urządzeń zwiększających przepływ powietrza w obiekcie. 

12) We wszystkich przestrzeniach wspólnych oraz wejściach do obiektu dostępne są środki 
do dezynfekcji rąk. 

13) Elementy kontaktu bezpośredniego (klamki, poręcze, oparcia krzeseł, blaty, przyciski 
windy, itp.) są wielokrotnie w ciągu dnia poddane procesom dezynfekcji przez obsługę 
hotelu. 
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14) Restauracja MORSKA serwuje posiłki w godzinach 8:00 - 20:00.  Śniadania serwowane 
w godzinach 8:00-11:00. Obiadokolacje serwowane w godzinach 13:00-18:00. 
Funkcjonowanie restauracji w ścisłym reżimie sanitarnym. Zapraszamy do skorzystania z 
zewnętrznego tarasu w sezonie letnim.  

15) Podstawą rejestracji w obiekcie i wydania kart do pokoju jest wypełnienie przez każdego 
z gości oświadczenia zdrowotnego związanego z bezpieczeństwem VOCID-19.  

16) Hotel Kahlberg*** ma prawo ograniczyć lub zawiesić niektóre usługi, które zwiększają 
zagrożenie gości i personelu.  

17) Wszelkie niepokojące objawy zdrowotne (kaszel, duszności, podwyższona temperatura, 
zanik smaku i węchu) należy niezwłocznie zgłosić do hotelowej recepcji poprzez kontakt 
telefoniczny (nie opuszczając pokoju, oczekując na dalsze informacje i wytyczne). Hotel 
zastrzega prawo do kontroli temperatury ciała gości podczas dokonywania meldunku.   

 
Życzymy Państwu bezpiecznego i spokojnego pobytu w Hotelu Kahlberg*** :)  

 

• Numer na recepcję: 668-034-428, (55) 247-60-17, wewnętrzny z pokoju 80 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim: 
(55) 247-57-01 oraz 513-025-100  

• Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych: (58) 341-55-47  
 


