До уваги гостей готелю!

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р.
№392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів» (Офіційний вісник України, 2020, №43, ст.1394, №45, ст.1451, №46,
ст.1477) із змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від
12.червня 2020 р. №480 та постановою Кабінету Міністрів України від 17
червня 2020 р. №500
НАШ ГОТЕЛЬ ПРАЦЮЄ З ДОТРИМАННЯМ НАСТУПНИХ ПРАВИЛ:
1. Перед поселенням в готель гості проходять температурний скринінг. У
випадку виявлення у гостя готелю температури понад 37,2° C або ознаками
респіраторних захворювань, поселення в готель не допускається.
2. Гості готелю Гості готелю повинні бути одягненні в медичну маску або
респіратор (ЗІЗ), так щоб були покриті ніс та рот.
3. В приміщенні готелю організовані місця для обробки рук спиртовмісними
антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % спирту.
4. Дозволяється одночасне перебування гостей у вестибюлі біля рецепції не
більше однієї особи на 10 кв.м. площі.
5. Не допускається утворення черг у місцях можливого скупчення гостей
готелю. В місцях потенційного скупчення діє вимога дотримання дистанції не
менше 1,5 метри.
6. При прояві симптомів респіраторного захворювання та/або підвищення
температури у особи, яка проживає в готелі, така особа підлягає ізоляції в
номері до отримання консультації медичного працівника.
7. Харчування в готелі організовується шляхом доставки їжі в номер за
попереднім замовленням гостей готелю, на відкритих літніх майданчиках на
відкритому повітрі, за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між
місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох
відвідувачів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).
Нагадуємо Вам, що відповідно до ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення,
порушення
правил
щодо
карантину
людей,
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених
Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами
законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань
боротьби з інфекційними хворобами – тягне за собою накладення штрафу на
громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(17000 грн. - 34000 грн.) і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34000 грн.- 170000 грн.).
БУДЬТЕ УВАЖНИМИ! БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВ'Я ОТОЧУЮЧИХ!
ПРАЦЮЄМО БЕЗПЕЧНО ДЛЯ ВАС
З повагою адміністрація
WISH AQUA & SPA RESORT

