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INTÉZKEDÉSEK  
B I Z T O N S Á G I  I N T É Z K E D É S E K  

Kedves Vendégeink! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy szállodánk 2020. május 29-étől ismét fogad vendégeket. 

Kollégáink minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy vendégeink pihenésüket a 

lehetőségek szerint legnagyobb biztonságban tudják eltölteni szállodánkban. 

Szállodánk működésében az elérhető szakmai ajánlások alapján az alábbi egészségbiztonsági 

lépéseket vezettük be: 

Housekeeping: 

1. Szobák takarítása 

• Szobáink takarítására kiemelt figyelmet fordítunk, kolléganőink virucid hatású 

fertőtlenítőszert használnak 

• Karcher gőz tisztító gépekkel takarítjuk, fertőtlenítjük fürdőszobáinkat 

• Szállodánk több éve használja a „Tisztaszoba Programot”, melynek lényege, hogy egy 

levegőfürdetéses technika alkalmazásával kimossuk a vírusok 99,9 %-t a levegőből, így 

átlagosan 80%-al csökkentjük a por és allergén szintet szobáinkban. 

• Minden szoba emellett naponta alapos szellőztetésen esik át a takarítás során 

• Szobaasszonyaink a takarítás során kesztyűt és maszkot viselnek, minden szobába lépés 

előtt alkoholos fertőtlenítést végeznek 

• Ózongenerátor 17000 mg/h használata a szobák fertőtlenítésére minden elutazást 

követően 

(Az ózon erős oxidáló tulajdonságának köszönhetően vegyszerek nélkül 

szünteti meg a penészt, a kórokozó baktériumok, vírusok megtelepedését, a 

dohos és egyéb kellemetlen szagokat, a dohányfüst szagát és terjedését 

minden zárt térben.) 

2. Közösségi terek 

• Szállodánk közös tereiben a vendégek által gyakran érintett felületeket (ajtókilincsek, 

korlát, székek, asztalok, pultok) virucid hatású fertőtlenítő szerekkel, illetve Karcher 

gőztisztító gépekkel óránkét fertőtlenítjük 

• Ózongenerátor 160.000-240.000 mg/h használata a közösségi terek fertőtlenítésére 

(Az ózon erős oxidáló tulajdonságának köszönhetően vegyszerek nélkül 

szünteti meg a penészt, a kórokozó baktériumok, vírusok megtelepedését, a 

dohos és egyéb kellemetlen szagokat, a dohányfüst szagát és terjedését 

minden zárt térben.) 

• Kolléganőink maszkban és kesztyűben végzik a takarítást a közösségi terekben, legalább 

óránként 

• vendégeink részére 0-24 órában elérhető vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk 

3. Recepció 

 

• szállodánk recepciós pultját kolléganőink óránként virucid hatású fertőtlenítő szerekkel 

takarítják 

• recepciónkon plexi védő fal kerül felszerelésre 

• teljes személyzetünk maszkban és kesztyűben végzi munkájukat 

• vendégeink részére 0-24 órában elérhető vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk 



• vendégeink részére online check-in lehetőséget biztosítunk, csökkentve a személyes 

kontaktust 

• szállodánk szobáihoz tartozó kulcskártyákat, tollakat minden használat után azonnal 

fertőtlenítjük 

• vendégeink részére az alábbi egészségbiztonsági felszereléseket tesszük elérhetővé 

recepciónkon: kézfertőtlenítő, arcmaszk, eldobható gumikesztyű, infra hőmérő, gyorsteszt 

• Ózongenerátor 160 000-240 000 mg/h használata a recepció fertőtlenítésére 

(Az ózon erős oxidáló tulajdonságának köszönhetően vegyszerek nélkül 

szünteti meg a penészt, a kórokozó baktériumok, vírusok megtelepedését, a 

dohos és egyéb kellemetlen szagokat, a dohányfüst szagát és terjedését 

minden zárt térben.) 

     4. Étterem 

• Svédasztalos étkezéseinket az alábbi intézkedésekkel tettük biztonságossá: 

svédasztalunkhoz plexi falat építettünk, megszüntetve a közvetlen kontaktust az ételekkel, 

kiszolgáló eszközökkel. A kiválasztott ételeket konyhai, éttermi személyzetünk tálalja és 

adja át a vendégeknek, betartva a szükséges egészségbiztonsági intézkedéseket( arcmaszk 

és kesztyű). Természetesen kínálatunk ezen intézkedések mellett változatlan marad. 

• Cukrászdánkban, éttermünkben vírusölő hatású fertőtlenítő szereket helyeztünk el, 

kiszolgáló személyzetünk fokozott figyelmet fordít a fertőtlenítési protokoll betartására. 

• Éttermünkben, illetve teraszunkon leszűkítettük asztalszámunkat, így biztosítva az előírt 

minimális távolságot (1,5 – 2 méter) 

• Egy asztalnál egy társasághoz tartozó max. 4 ember foglalhat helyet 

• A teljes vendégtér friss levegőjét többszöri teljes szellőztetéssel biztosítjuk. 

• Ózongenerátor 160.000-240.000 mg/h használata éttermünk fertőtlenítésére 

(Az ózon erős oxidáló tulajdonságának köszönhetően vegyszerek nélkül 

szünteti meg a penészt, a kórokozó baktériumok, vírusok megtelepedését, a 

dohos és egyéb kellemetlen szagokat, a dohányfüst szagát és terjedését 

minden zárt térben.) 

    5. Wellness 

• szállodánk wellness részlege (medencék, szaunák) a mindenkori hatályos jogszabályok 

betartása mellett változatlanul üzemel 

• medencéink vízminőségét és klórszintjét folyamatosan ellenőrizzük, a rendszeres hatósági 

ellenőrzések mellett 

• szaunáink is változatlanul üzemelnek – kérjük Önöket, hogy ezen szolgáltatásokat 

egyszerre csak egy szoba, illetve család vegye igénybe 

• nyugágyainkat egymástól 1,5 méteres távolságra helyeztük el – kérjük, ezek helyét ne 

változtassák meg 

• medencéink használata előtt és után is kérjük használják zuhanyzóinkat 

• kérjük tartsák a medencetérben is az egymás közötti megfelelő távolságot 

• az egészségügyi előírások betartása mellett masszázs szolgáltatásaink is igénybe vehetőek 

– a lefoglalt időpontok közötti szünetekben kollégáink kellő figyelmet fordítanak a 

masszázs szobák teljes fertőtlenítésére 

• wellness részlegünk közösségi tereit, öltözőit, mosdóit folyamatosan fertőtlenítjük 

• teljes részlegünk minden nap zárás után Ózongenerátor 160.000-240.000 mg/h általi 

fertőtlenítésen esik át 

Szállodánk folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai javaslatokat és kormányzati előírásokat, 

melynek változása esetén a szálloda által alkalmazott biztonsági és higiéniás óvintézkedéseinket is 

módosítjuk. 



Az Anna Grand Hotel teljes személyzete örömmel várja Önöket! 
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Kedves Vendégeink! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Anna Grand Hotel 2020. május 29-étől ismét fogad 

vendégeket. Az étterem, kávézó, bowling, wellness részleg az aktuálisan érvényben lévő 

kormányrendelet szerint üzemelnek majd. 

A 250 éve Balatonfüred belvárosában álló – idén 12 éve újranyitott -, Anna Grand Hotel 

szeretettel várja Vendégeit. 

Nagy örömmel értesítjük kedves Vendégeinket, hogy a hatályos kormányzati szabályozásnak 

köszönhetően a szálloda ANNA CAFE TERASZA 2020. május 8-án, pénteken 10 órától 

fogadja Önöket. 

Az ANNA CAFE TERASZA nyitva tartása: péntek, szombat, vasárnap 10 – 18 óráig 

Kínálatunkban megtalálhatják friss, helyben készült süteményeinket, házi limonádét, italokat és 

kávékülönlegességeinket is! 

MEGHOSSZABBÍTOTTUK: Rugalmas lemondási feltételekkel foglalhatnak 2020. május 31-ig 

Amennyiben Ön a mai nap és 2020. május 31-e között tervezne foglalni az idei év bármely 

időszakára, úgy ezen foglalások bármelyike szintén lemondható érkezés előtt 24 órával (igen, 

akár, egy novemberi foglalás is) 

 

Szeretettel várjuk Önöket. 

Üdvözlettel, 

Anna Grand Hotel 

 


