
 
OPATŘENÍ A SLUŽBY V DESTINACI 

1. Obecné informace – Roušky musí nosit pouze personál hotelu, pro klienty jsou pouze na 
doporučení. Mimo areál hotelu jsou roušky povinné. Dále je třeba dbát na zvýšená hygienická 
opatření jako například bezpečné dvoumetrové rozestupy. Opatření se mohou v rámci jednotlivých 
hotelů mírně lišit, proto je třeba se řídit pokyny personálu hotelu, pracovníků letiště apod.  
 

2. Transfer – Veškeré prostory přepravních prostředků jsou důkladně dezinfikovány. 
 

3. Recepce a její služby – Personál hotelu je vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením vybaven 
ochrannými maskami a rukavicemi, které jsou při příjezdu zdarma dostupné i pro návštěvníky hotelu. 
Jsou vyžadovány dvoumetrové rozestupy. Při příjezdu je hostům zkontrolována teplota a jejich 
zavazadla jsou před doručením na pokoj dezinfikována. Check-in probíhá vzhledem k omezení 
kontaktu mezi hosty a personálem elektronicky. Ve veřejných prostorách hotelů jsou volně dostupné 
dezinfekce. 
 

4. Hotelový pokoj a úklid – Na základě zvýšených hygienických podmínek využívají hotely pouze 50 
% svých ubytovacích kapacit. Všechny pokoje, jejich vybavení a prostory jsou důkladně 
dezinfikovány. Úklid je vzhledem k omezení kontaktu pouze na vyžádání. 
 

5. Stravování – All inclusive zůstane rozsahem neomezeno, servírování jídla však probíhá za 
asistence personálu. Veškeré nápoje jsou podávány v jednorázových kelímcích. Mezi stoly v 
restauraci jsou bezpečné dvoumetrové rozestupy. Na všech stolech jsou k dispozici dezinfekce.  
 

6. Bazén a pláž – Bazény i prostory kolem podléhají zvýšeným hygienickým kontrolám. Lehátka jsou 
důkladně dezinfikována a vhodně uspořádána k dodržení bezpečné vzdálenosti. 
 

7. Ostatní služby – Wellness & Spa služby jsou spolu s nočními aktivitami do odvolání nedostupné. 
Posilovny jsou pečlivě dezinfikovány a nově uspořádány tak, aby bylo možné dodržet bezpečné 
rozestupy. Akce a události, při kterých dochází ke shlukování nejsou povoleny.  

HYGIENE SAFETY CERTIFICATE & SAFETY 

- Všechny hotely otevřené v letošní sezóně mají z ministerstva certifikát “Health & Safety”, kterým se 
zavazují k pečlivému dodržování hygienických a zdravotních opatření. Každý hotel je zároveň povinen 
vystavit novou bezpečnostní politiku “Safety & Prevention measures”, která popisuje jednotlivé postupy od 
check-inu přes využívání jednotlivých služeb až po check-out. 


