
Działania w obiektach Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w okresie pandemii COVID -19 

 

 

Szanowni Państwo, 

wznawiamy działalność we wszystkich obiektach szpitalno-sanatoryjnych w naszej spółce. 

Goście rozpoczynający pobyty prywatne w naszych obiektach zobowiązani są do okazania 

NEGATYWNEGO wyniku badania w kierunku obecności SARS – COV-2 . 

W naszych obiektach istnieje możliwość wykonania odpłatnego badania na obecność SARS-COV-2 

Koszt badania : 64,80 zł – dla rezerwacji pobytu do 9 dni. 

Koszt badania dla rezerwacji pobytu powyżej 9 dni jest bezpłatny. 

Nasi  pracownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz pozostali pracownicy będą przestrzegać wszelkich 

zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii.  

W związku z pandemią COVID – 19 i w celu zachowania bezpiecznego pobytu naszych Gości/ 

Kuracjuszy, do odwołania wdrożone zostały następujące zasady: 

BEZPIECZNY OBIEKT 

 

RECEPCJA 
1. Każda osoba wchodząca do obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przy wejściu. 

2. Meldunek Gości odbywa się w wyznaczonym miejscu w recepcji obiektu. 

3. Przy każdym stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko jedna osoba. 

4. Przy meldowaniu Goście zostaną poproszeni o zmierzenie temperatury przez pracownika obiektu oraz wypełnienie ankiety. 

5. Dla ewentualnych osób towarzyszących wydzielone zostaną miejsca w holu recepcyjnym. 

6. Pracownicy recepcji podczas meldunku Gości wyposażeni będą w środki ochrony osobistej. 

7. Lada recepcyjna oraz wózki bagażowe są na bieżąco dezynfekowane. 

8. Zachęcamy Gości do korzystania z płatności za pomocą kart płatniczych. 

9. Pracownicy recepcji udzielą naszym Gościom wszelkich informacji dotyczących ich pobytu oraz zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w naszym obiekcie w związku z trwaniem okresu pandemii. 

10. Wprowadza się zakaz odwiedzin naszych Gości przez osoby niezameldowane w obiekcie. 

11. Recepcja obiektu dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

POKOJE 

1. Każdy pokój przed przybyciem Gości jest  gruntownie sprzątany i wietrzony, a wszystkie powierzchnie  mebli, urządzeń 

sanitarnych, kontakty, wyłączniki, klamki drzwi oraz inne sprzęty znajdujące się w nich są dezynfekowane za pomocą 

specjalnych środków do odkażania powierzchni. 

2. W celu zachowania zwiększonej ostrożności kontaktu pomiędzy personelem a Gośćmi,  sprzątanie pokoju odbywa się 

wyłącznie podczas nieobecności w nim Gości lub na ich życzenie. 

3. Personel sprzątający wyposażony jest w środki ochrony osobistej. 

4. Po zakończonym pobycie pokój jest gruntownie wietrzony oraz odbywa się dezynfekcja  powierzchni wyposażenia pokoju. 

POSIŁKI 

1. Przy wejściu do jadalni umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją . 

2. Wszystkie posiłki przygotowywane są w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnie z zasadami HACCP oraz przepisami 

Sanepidu. 

3. Pracownicy przygotowujący posiłki przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny oraz wyposażeni są w środki ochrony 

osobistej. 

4. W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowia naszych Gości, nie serwujemy potraw w formie bufetu. 

5. Wszystkie posiłki podawane są w formie serwowanej przez obsługę kelnerską. 

6. Pracownicy obsługi wyposażeni są w środki ochrony osobistej. 

7. Stoliki w jadalni ustawione są w bezpiecznej odległości od siebie. 



8. Po każdym posiłku naczynia i sztućce  zostają umyte i wyparzone w wysokiej temperaturze. 

9. Po każdym posiłku stoliki poddane zostają dezynfekcji. 

ZABIEGI 

1. Wszystkie zabiegi odbywać się będą  z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa zdrowia i higieny naszych pacjentów. 

2. Przed rozpoczęciem zabiegów każdego  dnia Kuracjusz / Gość zobowiązany jest  zgłosić się do gabinetu pielęgniarskiego w 

celu przeprowadzenia badania pomiaru temp. 

3. Przed wejściem na dział zabiegowy  należy zdezynfekować dłonie . 

4. Należy zgłosić się na zabieg  o wyznaczonej godzinie. 

5. Na zabieg proszę przychodzić punktualnie, aby uniknąć zgromadzenia większej ilości osób. 

6. Osoba uczestnicząca w zabiegu powinna mieć kartę zabiegową z wypełnioną rubryką aktualizacyjną o stanie zdrowia. 

7. Podczas  zabiegu należy nosić  środki ochrony osobistej na twarz i nos.  

8. Należy zachować dystans społeczny wynikający z zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. 

9. Rozkład i miejsce zabiegu podane zostanie w karcie zabiegowej pacjenta. 

OPIEKA MEDYCZNA 

1. Całodobowa opieka: lekarska i pielęgniarska ( nie dotyczy pobytów hotelowych). 

2. Możliwość skorzystania  z konsultacji lekarskiej, diabetologicznej, psychologicznej, dietetycznej.* 

3. Codzienny  wywiad epidemiczny  

  POZOSTAŁE PRZESTRZENIE W OBIEKCIE 

1. Na terenie obiektu, w przestrzeni wspólnej, wymagane jest noszenie środka zabezpieczającego usta i nos. 

2. Na terenie obiektu przebywać mogą tylko zameldowani Goście oraz pracownicy. 

3. Na terenie obiektu rozmieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Wszystkie części  tzw. wspólne na ciągach komunikacyjnych i windach dezynfekowane są na bieżąco (poręcze, klamki drzwi, 

pochwyty, przyciski w windach). 

5. W toaletach ogólnych umieszczone są dozowniki z mydłem oraz z płynem do dezynfekcji rąk w raz z instrukcją. 

6. Powierzchnie obiektu czyszczone są na bieżąco przez personel wyposażony w środki ochrony osobistej.  

7. W związku z pandemią COVID-19 obiekt ma prawo ograniczyć bądź zawiesić usługi, które mogłyby zwiększyć zagrożenie 

zdrowia naszych Gości lub personelu. 

 

Dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie, prosimy o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu   higieny oraz stosowanie się do  

zawartych powyżej zaleceń. Pracownicy naszego obiektu dołożą wszelkich starań, aby zapewnić naszym Gościom bezpieczne 

warunki pobytu. Obiekt nie gwarantuje braku możliwości zachorowania , w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności w 

przypadku ewentualnych zachorowań  naszych Gości. 

 

ZALECA się słuchanie bieżących informacji na stronach :https://gis.gov.pl/ lub   https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz śledzenie 

bieżących przepisów prawa. 

 

*usługa  nie występuje w ramach pakietu i jest dodatkowo płatna 

 

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/

