
 

 

COVID-19 
KORONA VÍRUS TÁJÉKOZTATÓ AZ  

SCH SZÁLLODÁIBAN ALKALMAZOTT 
ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL 

 

AZ SCH SZÁLLODÁIBAN BEVEZETETT ÉS ALKALMAZOTT 
TAKARÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI ELJÁRÁSOKAT A NEMZETKÖZI 
EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET (World Health Organization) 
AJÁNLÁSAI ALAPJÁN TERVEZTÜK MEG ÉS VÉGEZZÜK. 

Ennek sorában  

 kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi területek rendszeres takarítására 
és fertőtlenítésére, 

 a lakórészeket, apartmanokat a vendégeink távozása után több mint 12 
órán át „pihentetjük” vagyis biztonsági idő ablakot alkalmazunk a fertőzés 
megakadályozására, 

 alaposan és mindenre kiterjedően fertőtlenítjük a lakrészek 
lakóegységeit, fürdőszobáit, konyháit, és eszközeit, 

 a hagyományos tisztítószerek mellett virucid fertőtlenítő szereket 
alkalmazunk a biztonságos környezet megteremtése érdekében, 

 az alkalmazottak védő felszerelésben, (arcvédő maszkban és 
gumikesztyűben) végzik munkájukat, 

 a lakrészekben minden vendég távozását követően speciális 
légfertőtlenítő kezelést és gőz fertőtlenítést alkalmazunk, 

 elkülönítetten tároljuk és kezeljük a használt és tiszta szállodai textíliákat, 
 minden apartmant, minden vendég távozását követően UV-C germicid 

fény- és ózon kezeléssel fertőtlenítünk. 
 
Ön és vendégeink biztonsága érdekében kérjük, tartsa be a kötelező 
biztonsági előírásokat, javaslatokat. 

SCH Szállodalánc Igazgatósága 



BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK, RENDSZABÁLYOK  

A SZÁLLODÁINKBAN 

Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a szállodában az alábbi 
óvintézkedések betartása szükséges: 

 A szálloda zárt közösségi területein (recepció, iroda) használjon arcvédő 
maszkot, 

 Kerülje a nagy tömeget, tartson min 1,5 m távolságot be-és jelentkezéskor, 
ügyintézéskor, vagy fizetéskor. 

 Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal 
és folyóvízzel, vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel! 

o hazaérkezés után 
o ételkészítés előtt és közben 
o étkezés előtt 
o WC használatot követően 
o tüsszentés, köhögés, orrfújás után 
o állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után 

 Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően! 
 Szellőztessen lakrészében rendszeresen! 
 Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után 

azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön, 
illetve tüsszentsen, hanem behajlított kar könyökhajlatába! 

 A lakrészét, apartmanját a távozás előtt, az átvételnek megfelelő renddel 
adja át, beleértve a konyhai eszközök rendbetételét. (A személyzet 
természetesen a szükséges fertőtlenítést az átadás után elvégzi) 

 Az apartmanját a tagi üdülési turnusok eredeti távozási napja előtti délután, 
18.00 óráig hagyja el és adja át a szálloda személyzetének. (vendégeink 
egészségének védelme érdekében a lakrészeket az új vendég érkezése előtt, a 
fertőtlenítési protokoll mellett, 12 órán át „pihentetjük.”) 

 A tagi vendégeinknek a kialakult egészségügyi veszélyhelyzet okán bevezetett 
szigorú fertőtlenítési és járványmegelőzést szolgáló intézkedések 
alkalmazása miatt egyszeri 4.900.- Ft/ apartman COVID fertőtlenítési 
hozzájárulás díjat kell megfizetnie.  

 Szabadtéri sportpályákat (mini golfpálya, gyermekjátszótér) illetve kölcsönzött 
sporteszközöket csak egy szobában lakó, családtagok használhatnak, 

 Amennyiben Ön a vírusfertőzés jeleit tapasztalja önmagán, vagy 
környezetében, forduljon azonnal segítségért a szálloda munkatársához, aki 
intézkedni fog a továbbiakról. 


