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Zapraszamy do zapoznania się z działaniami, które wprowadziliśmy w V Hotel Warsaw, 
w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Covid-19. 
 

I. Dbałość o bezpieczeństwo Gości oraz Pracowników Hotelu Warsaw. 
 
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników Hotelu Warsaw 
wprowadziliśmy następujące zasady: 

 wszyscy Pracownicy naszego hotelu dokonują samooceny stanu zdrowia przed 
pojawieniem się w pracy  

 
Dodatkowo każdy Pracownik Hotelu, jak i Pracownicy firm współpracujących przed 
rozpoczęciem pracy zobligowani są do: 

 Wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru     
w wyznaczonym do tego miejscu; 

 Pracownicy Hotelu oraz pracownicy firm współpracujących są dopuszczani do czynności 
zawodowych, jeśli ich temperatura ciała nie przekracza 37,5℃ oraz nie wykazują objawów 
typowych dla infekcji COVID 19 t. j .: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem; 

 W przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 37,5℃ lub wystąpienia objawów 
takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają 
dopuszczeni do pracy i zaleca się im postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS; 

 Wszyscy Pracownicy Hotelu oraz Pracownicy firm współpracujących są zobligowani do 
złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny stanu zdrowia”.  

 Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia 
podległych Pracowników i udzielania im pomocy, jeśli nastąpi taka konieczność; 

 Na terenie naszego obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek zarówno 
przez naszych Pracowników, jak również Gości. 

 Dodatkowo wdrożyliśmy procedury, aby w maksymalny możliwy sposób zapewnić 
bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników, m.in. specjalne osłony plexi w naszej 
recepcji, innowacyjny termowizyjny termometr, mierzący temperaturę wchodzących do 
obiektu Gości oraz powszechna dostępność płynów antybakteryjnych. 

 Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy firm współpracujących z hotelem, systematycznie 
używają środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych; 

 Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 1,5 metrów pomiędzy 
Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam 
dystans w stosunku do naszych Gości. 

 Regularnie dezynfekujemy oraz wietrzymy przestrzenie hotelowe. 
 

 
II. Strefy ogólne (korytarze, hole, lobby, toalety): 
 W przestrzeniach ogólnodostępnych w hotelu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia 

maseczek zarówno przez Pracowników jak i Gości; 
 W tej samej części Hotelu znajdują się płyny do dezynfekcji rąk, dla wzmocnienia 

bezpieczeństwa przy wejściu do obiektu są zlokalizowane dozowniki bezdotykowe z 
płynami antybakteryjnymi. 

 Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków  
i narzędzi; 

 Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie Hotelu; 
 W strefie wejścia do toalet znajdują się płyny do dezynfekcji rąk,  



 
 

V Hotel Warsaw 
ul. Kosmatki 8, 03-982 Warszawa   Tel: +48 (22) 276 52 00 www.vhotel.pl 

 W każdej toalecie publicznej na terenie Hotelu, w widocznym miejscu udostępniona jest 
instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce;  

 Prowadzona jest regularna dokładna dezynfekcja wind hotelowych; 
 Windy zostały zaprogramowane w taki sposób, aby zapewnić maksimum świeżego 

powietrza, dlatego na parterze oczekuje na Gościa z otwartymi drzwiami. Wskazujemy 
również na możliwość korzystania z przestronnej klatki schodowej; 

 Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: 
klamki, blaty, stoliki w strefach ogólnych, poręcze; 

 Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych, w celu zapewnienia jeszcze 
lepszego obiegu świeżego powietrza; 

 Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy naszych Pracowników w zakresie 
dezynfekcji stref ogólnych, poprzez regularne kontrole Kadry Kierowniczej; 
 

III. Strefa Recepcji: 
 W Recepcji hotelowej zamontowano specjalne osłony z plexi, w celu zapewnienia 

bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników; 
 W widocznym i łatwo dostępnym miejscu, w Recepcji hotelowej zapewniono dostępność 

płynów do dezynfekcji rąk dla Gości; 
 Innowacyjnym termowizyjnym termometrem automatycznie mierzymy temperaturę 

wchodzących do hotelu Gości; Gościom, u których pojawiła się temperatura 38 st Celsiusza 
lub więcej, odmawiamy prawa do skorzystania z usługi hotelowej;  

 Minimalizujemy czas konieczny do realizacji procedury check in, 
 Podczas podpisywania karty meldunkowej nasi Goście korzystają z długopisów, które 

dezynfekujemy po każdym ich użyciu; 
 Preferowane są płatności bezgotówkowe; 
 Oferujemy możliwość bezdotykowego check out, poprzez przesłanie faktury drogą mailową 

oraz możliwość zdania karty od pokoju do specjalnego pojemnika umieszczonego w 
recepcji. Karty po odbytej kwarantannie są następnie dezynfekowane; 

 W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek; 
 Systematycznie informujemy Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w 

Hotelu. 
 

IV. Pokoje hotelowe: 
 Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi 

w systemie rotacyjnym; 
 Wprowadziliśmy zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze Hotelu, dlatego 

minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu; 
 Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych 

środków czystości i atestowanych narzędzi; 
 Współpracujemy z certyfikowaną pralnią, której proces prania ręczników  

i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania  
w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza; 

 
V. Strefa Restauracji/Baru: 
 Przy wejściu do restauracji, w widocznym miejscu zapewniono dostępność płynów do 

dezynfekcji rąk dla Gości. Wszystkich Gości wchodzących do restauracji obowiązuje 
konieczność zdezynfekowania rąk oraz noszenia maseczek do momentu zajęcia miejsca 
przy stoliku; 

 Goście mają możliwość zamawiania posiłków z restauracji poprzez room service. Karty z 
menu dostępnym w room service są w każdym pokoju hotelowym; 

 W restauracji obsługa po każdym Gościu dokładnie dezynfekuje stół.  
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 Preferujemy płatności bezgotówkowe 
 W trosce o zdrowie naszych Gości oraz Pracowników dokonujemy wymiany powietrza 

poprzez inteligentny, selektywny system central wentylacyjnych, 
w celu zapewnienia zwiększonej i niezbędnej wymiany świeżego powietrza; 

 
VI. Strefa konferencyjna: 
 Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa 

zgodnie z rozporządzeniem;  
 Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność płynów do dezynfekcji rąk dla 

uczestników konferencji; 
 Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, 

krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale 
wyposażenia konferencyjnego; 

 Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych. 
Dodatkowo system central wentylacyjnych został zaprogramowany i dostosowany do 
nowych warunków tj. częstej i pełniejszej  wymiany powietrza. 

 W salach konferencyjnych, w których znajdują się ścienne panele regulacji dźwięku oraz 
systemu klimatyzacji, są one na bieżąco dezynfekowane; 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, wprowadziliśmy realizowanie 
konferencji w salach w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w ramach możliwej 
dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie sali konferencyjnej 
następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią grupę konferencyjną. 

 
 
 


