Your health and safety
is our absolute priority
We have introduced intensified hygiene & prevention measures to ensure
your safety. Our new elevated cleanliness protocols and standards
have been met in all our hotels.

Employees provided
with individual sanitizer,
wipes and mask.

Social distancing enforced
in all common areas.

Contactless check-in,
check-out and payments
carried out whenever
possible.

Sanitizer provided in key
public areas (front desk,
lobby, restaurants, etc.).

Strengthened room cleaning
protocols including extra
disinfection of all high touch
room and bathroom areas.

Reinforced cleaning program
in public areas with frequent
disinfection of all high
touch areas.

Employees given
comprehensive safety
and hygiene training.

Reinforced food safety
standards and procedure
for taking delivery of stock.

Safety Ambassador appointed
across all Accor hotels,
responsible for guest health
and wellbeing.

Safe room service
provided at no extra charge
in case of restaurant closures.

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo
jest naszym priorytetem
Wprowadziliśmy wzmożone środki ostrożności i higieny, aby zapewnić
bezpieczeństwo naszym gościom. Nowe, podwyższone standardy dotyczące
czystości obowiązują we wszystkich naszych hotelach.

Pracownicy są wyposażeni
w środki ochrony osobistej,
maski i chusteczki
antybakteryjne.

W częściach wspólnych hotelu
obowiązuje nakaz
utrzymywania dystansu
społecznego.

Rekomendowana są:
realizacja płatności
bezdotykowych, a także
bezkontaktowe procedury
zameldowania i
wymeldowania.

W kluczowych miejscach
hotelu (lobby, restauracje,
recepcje, etc.) znajdują się
środki dezynfekujące.

Zasady sprzątania pokojów
uległy zaostrzeniu i zostały
rozszerzone o dezynfekcję
powierzchni szczególnie
narażonych na dotyk.

Wzmożeniu uległy procedury
sprzątania przestrzeni
publicznych na terenie hotelu,
a przede wszystkim obszarów
w szczególności narażonych
na dotyk.

Pracownicy hotelu odbyli
kompleksowe szkolenie
z zakresu BHP.

Wprowadzone zostały
wzmocnione standardy
bezpieczeństwa dotyczące
kontaktu z żywnością
i procedura dostawy
żywności.

We wszystkich hotelach grupy
Accor powołane zostało
stanowisko Ambasadora
Bezpieczeństwa,
odpowiedzialnego za zdrowie
i dobre samopoczucie gości.

W przypadku przymusowego
zamknięcia hotelowej
restauracji, dodatkowe opłaty
za dostarczenie posiłków do
pokoju nie są pobierane.

