
 

 

 ÚJ SZAKASZ 
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG 

TÁJÉKOZTATÓ AZ  

SCH SZÁLLODÁIBAN FENNTARTOTT 
ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL 

 

AZ SCH SZÁLLODÁIBAN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZET ALATT 
BEVEZETETT ÉS ALKALMAZOTT TAKARÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI 
ELJÁRÁSOKAT 2020. JÚNIUS 18-TÓL FELVÁLTJA A 
HAGYOMÁNYOS ÜGYRENDNEK MEGFELELŐ ÜZEMMENET. 

Ennek sorában  

 A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi területek rendszeres 
takarítására és fertőtlenítésére, 

 megszűnik a lakórészek, apartmanok vendégeink távozása utáni 12 órás 
„pihentetése”, így az üdülési turnussal hozzánk érkező tagjaink az eredeti 
turnus érkezés napján 14.00 órától az eredeti távozás napjának 10.00 
órájáig használhatják lakrészeiket, 

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

 továbbra is elkülönítetten tároljuk és kezeljük a használt és tiszta 
szállodai textíliákat, 
 
Ön és vendégeink biztonsága érdekében kérjük, tartsa be a kötelező 
biztonsági előírásokat, javaslatokat. 

SCH Szállodalánc Igazgatósága 



TOVÁBBRA IS BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A SZÁLLODÁINKBAN 

A koronavírus járvány ismételt terjedésének megelőzése érdekében a szállodáinkban az 
alábbi óvintézkedések fenntartása szükséges: 

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

 Kerülje a nagy tömeget, továbbra is 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.  

 Az apartmanját a tagi üdülési turnusok eredeti távozási napján 10.00 óráig 
hagyja el és adja át a szálloda személyzetének.  

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

 

SCH Szállodalánc Igazgatósága 

 


