
 

 

BIZTONSÁGOS        

ÚJRANYITÁS 2021.05.07. 
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ  

SCH SZÁLLODÁIBAN FENNTARTOTT ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL 
 

AZ SCH SZÁLLODÁIBAN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉSZHELYZET ALATT 
BEVEZETETT ÉS ALKALMAZOTT TAKARÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI 
ELJÁRÁSOKAT 2021. MÁJUS 07-TŐL FELVÁLTJA AZ ÁTMENETEI 
VÉDELMI ÜGYRENDNEK MEGFELELŐ ÜZEMMENET. 

Ennek sorában  

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

 átmeneti időre fenntartjuk a lakórészek, apartmanok vendégeink távozása 
utáni 12 órás „pihentetését”, így az üdülési turnussal hozzánk érkező 
tagjaink az eredeti turnus érkezés napján 14.00 órától az eredeti távozás 
napját megelőző nap 16:00 órájáig használhatják lakrészeiket, ekkor 
kötelesek elhagyni a tagi üdülésre használt apartmant! 

 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 ÓV- ÉS VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK,  

A SZÁLLODÁINKBAN 

A koronavírus járvány ismételt terjedésének megelőzése érdekében a szállodáinkban az alábbi 

 A szállodában a 194/2021. Korm. rendelet alapján 18 évet betöltött személy 
kizárólag a védettségi igazolvánnyal (plasztikkártya) veheti igénybe a szállást, 
csak ez fogadható el, oltási igazolás, negatív teszt nem.  Abban az esetben, ha 
valaki megkapta az oltást, de még nincs plasztik kártyája, nem veheti igénybe a 
szállást! 

 A szálláshelyet az érkezés napján 10:00 órától lehet igénybe venni! 
 A szálloda zárt közösségi területein (recepció, iroda) be és kijelentkezéskor 

arcvédő maszk használata a vendégeknek is kötelező, 
 A szálloda munkatársai alkalmazottai védettségi igazolvány esetén is 

védőmaszkot és védőkesztyűt alkalmaznak, használnak. 
 Kerülje a nagy tömeget, továbbra is tartson min 1,5 m távolságot be-és 

jelentkezéskor, ügyintézéskor vagy fizetéskor. 
 A recepción egyszerre csak egy vendég tartózkodhat, kérjük tartsa be a megfelelő 

védőtávolságot munkatársaink és önmaga védelme érdekében. 
 Az apartmanokat a vendég utazása és új vendég érkezése közt legalább 12 órát 

„pihentetjük”, közben germicid lámpás, vagy ózongenerátoros fertőtlenítés 
történik, 

 Érkezéskor az állag és vagyonmegőrzés érdekében 10.000.- Ft/lakrész kaució 
(óvadék) megfizetése kötelező, mely összeget a távozáskor a lakrész hiánytalan és 
kármentes állapota esetén a szoba kontroll kártya igazolásával a recepció 
visszafizet. 

 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 fokozott kontaktok elkerülése érdekében, kérjük, hogy a napi szemetet a gyűjtő 
zsákkal együtt dobja a szálloda területén elhelyezett szemétgyűjtőbe, kukába. A 
személyzet kérésére új, üres szemeteszsákot ad.  

 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 napját megelőzően 16:00 
óráig hagyja el és adja át a rendszeresített szoba kontroll kártyával a szálloda 
személyzetének. Abban az esetben, ha erre 40 perc türelmi idő ellenére sem kerül sor, 
a recepció késői távozás jogcímen a napi rack rate ár 50%-nak megfelelő összeget 
terhel fel számlájára. 

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

 

SCH Szállodalánc Igazgatósága 

 


