
 
 
 
 

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19 
 

Robimy wszystko, byś w naszym Hotelu mógł bezpiecznie wypocząć  
 

Serdecznie zapraszamy Gości do naszego Hotelu  położonego w sercu północnej Wielkopolski z 
dala od głównych dróg komunikacyjnych, przemysłu i zgiełku nad samym brzegiem jeziora 
Margonińskiego w otoczeniu malowniczych pól oraz lasów Pradoliny Noteci w miejscu w którym czas 
płynie bez pośpiechu.  
 

Zabezpieczenia hotelu 
 

U nas będziesz bezpieczny. By chronić zdrowie Twoje i naszych pracowników, wdrożyliśmy 
obowiązujące nas zalecenia sanitarne i dodatkowo  stworzyliśmy własne procedury 
bezpieczeństwa.  

 Kameralność obiektu (36 pokoi hotelowych) sprawia, że Goście przebywający w hotelu nie 
są narażeni na bezpośrednie kontakty z dużą liczbą osób.   

 Zachęcamy wszystkich Gości i pracowników do uśmiechu na powitanie w zastępstwie 
uścisku dłoni.  

 Każdy Gość hotelu proszony jest o podpisanie Oświadczenia o swoim stanie zdrowia. 

 Wszystkie osoby wchodzące na teren hotelu (Goście, dostawcy i pracownicy) mają 
obowiązek zdezynfekować ręce od razu po wejściu.  

 Personel jest przeszkolony z zasad bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się zagrożenia 
zdrowia. 

 Nasz personel zaopatrzony jest we wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa.  

 We wszystkich miejscach ogólnodostępnych ustawione są dozowniki z płynem 
dezynfekującym. 

 Personel sprzątający regularnie dezynfekuje wszystkie ogólnodostępne powierzchnie 
dotykowe: przyciski, włączniki, poręcze schodowe, klamki. 

 Wszystkie pokoje są starannie dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi wymogami 
sanitarnymi.  

 Zgodnie z odgórnymi zaleceniami wyłączyliśmy z użycia wszystkie suszarki  w toaletach 
ogólnodostępnych.  

 W celu zmniejszenia możliwości kontaktu pokoje sprzątane są tylko na życzenie Gościa.  

 Posiłki przygotowujemy ściśle wg procedur HACCP oraz wytycznych GIS przez personel 
przeszkolony z zasad bezpieczeństwa.   

 Wg najnowszych wytycznych Ministerstwa Rozwoju posiłki serwujemy w restauracji lub na 

tarasie. Posiłki są serwowane przez kelnerów oraz w przestrzeniach samoobsługowych . 
https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia 

 
Kontakt bezpośredni 
Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania odnośnie do rezerwacji czy środków 
ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:  67 28 47 091 lub mailowo pod adresem: 
centrum@sypniewo.com.pl  

 
Przydatne informacje 
Powyższe procedury obowiązują do odwołania. Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w 
celu uniknięcia nieprawdziwych informacji. 
Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i duszności), 
skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590 lub skorzysta j z wyszukiwarki szpitala zakaźnego lub 

placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/ 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
https://gis.gov.pl/mapa/

