
Szanowni Państwo,

w  trosce  o  bezpieczeństwo  Państwa  oraz  Państwa  rodzin,  podczas  pobytu  w  naszych
hostelach  w  czasie  epidemii  koronawirusa,  wprowadziliśmy  zmiany  w  funkcjonowaniu
obiektów. 

Komfort osobisty

 Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie zameldowani Goście,
 Zalecamy utrzymywanie bezpiecznej odległości między osobami, noszenie maseczek 

zakrywających usta i nos oraz regularne mycie i dezynfekowanie rąk,
 W przestrzeniach ogólnodostępnych dostępne są środki dezynfekujące, a w kuchniach 

mydła,
 Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w pobliskim lekomacie, który 

zlokalizowany jest obok Domu Studenckiego nr 6 Bratek,
 Dostawcy i kurierzy zobowiązani są do pozostawienia przesyłek na recepcji,
 Wprowadziliśmy ograniczenia liczby osób przebywających w przestrzeniach 

wspólnych takich jak kuchnie, pralnie, suszarnie, itp.

Recepcja

 Przy stanowisku recepcyjnym dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk,
 Zachęcamy Państwa do rozliczeń bezgotówkowych,
 Terminale płatnicze dezynfekowane są po każdym użyciu.

Minimalizujemy czas konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji.

Pokoje

 Po każdym pobycie Gościa pokoje oraz łazienki są poddawane dezynfekcji techniką 
ozonowania oraz są wietrzone,

  Sprzedajemy  pokoje  w systemie  rotacyjnym,  minimalizując  liczbę  osób
przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu.

Przestrzeń wspólna

 W łazienkach, znajdujących się przy pokojach, umieszczone są mydła oraz instrukcje 
mycia rąk,

 Regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe – klamki, uchwyty, przyciski w 
windzie, poręcze, włączniki światła, blaty.



Dear Guests,

in view of the current coronavirus pandemic and with your and your family’s safety in mind,
the following rules and regulations have been introduced in all our buildings:

Personal comfort

 Only hostel residents are allowed to stay on the premises 
 It is strongly recommended to maintain social distancing, wear face masks covering 

your mouth and nose as well wash and disinfect your hands regularly
 In shared areas sanitizing liquids are available, additionally soap is available in the 

kitchens
 It is possible to purchase face masks in a vending machine located next to Student 

Dormitory No 6 (DS Bartek)
 Couriers and delivery personnel are required to leave their deliveries at the reception 

desk
 A limit on the number of people staying at any one time in common rooms (kitchens, 

laundry rooms, drying rooms etc) has been introduced

Reception

 Hand sanitazion liquid is available at the reception desk
 Non-cash payments are strongly recommended
 Credit card terminals are disinfected after each use     

The amount of time required for the check-in procedure at the Reception has been 
minimized.

Rooms

 All rooms and bathrooms undergo thorough disinfection procedure using ozonation 
and airing after our Guests have checked out

 Rotation system is used when allocating rooms in order to minimize the number of
people staying on a given floor and in one corridor at one time.

Common rooms and areas 

 In the bathrooms adjacent to rooms there are soap dispensers and instructions showing
how to wash your hands properly  

 All surfaces which are touched – doorhandles, handrails, buttons in the lift, light 
switches, working surfaces in kitchens – are disinfected on a regular basis

 

 


