
Accent Always Clean

ACCENT ALWAYS CLEAN PROGRAM

Szállodáink eddig is szigorú higiéniai és tisztasági 

szabályok szerint alakították működésüket, me-

lyeket most az (A) Always Clean program kereté-

ben tovább fokozunk.

A nemzetközi és hazai egészségügyi és turisztikai 

szervezetek ajánlásaival összehangban, több te-

kintetben pedig azokon túlmutató tisztasági, higi-

éniai és üzemeltetési sztenderdeket alkalmazunk 

annak érdekében, hogy Önök továbbra is gond-

talanul gyűjthessenek szebbnél szebb élményeket 

szállodáinkban.

ÖNÖKKEL EGYÜTT SIKERÜLNI FOG!

Közös érdekünk, hogy a lehető legkörültekintőb-
ben és a nemzetközi, valamint hazai ajánlások 
betartásával éljük mindennapjainkat a szállodai 
tartózkodás során is. Kollégáinkkal mindent meg-
teszünk az Önök egészségének védelme érdeké-
ben, ugyanakkor megköszönjük, ha szállodáinkban 
Önök is figyelembe veszik a következő ajánlásain-
kat.

KÖZÖSSÉGI TEREK:

Kollégáink a szállodában kizárólag maszkban és 
kesztyűben dolgoznak, köszönjük, ha a közösségi 
terekben Ön is használja ezeket! 

A közösségi terekbe kézfertőtlenítőt helyezünk, 
hogy Ön bárhol és bármikor, könnyen és gyorsan 
fertőtleníthesse kezeit.

A jelenlegi helyzetben, ha megtehetik, érdemes a 
lift helyett a lépcsőket használni, illetve a liftben 
kizárólag a családtagokkal együtt ajánlott utazni.

A közösségi terekben az Önök védelme érdekében 
az asztalokat, pihenőágyakat egymástól távolabb 
helyezzük el. A szálloda több területén pedig a 
padlón kihelyezésre kerülő matricák és egyéb jel-
zések segítik Önöket a megfelelő távolságtartás-
ban. 

ÉTTEREM:

Az étteremben kérjük, kövessék a kihelyezett út-
mutatásokat. Kollégáink mindenben segítségükre 
lesznek, hogy az étkezésük alatt a lehető legna-
gyobb biztonságot teremtsék meg Önöknek. Min-
den esetben a szálloda tájékoztatja Önöket, hogy 
a vacsorára ültetett, tányérszervíz vagy pedig 
svédasztalos formában kerül majd sor. Ez utóbbi 
esetben az ételválasztást követően kollégáink tá-
lalnak Önöknek a svédasztalnál.

WELLNESS:

A wellness részleg biztonságos használata kö-
zös érdekünk. Köszönjük, hogy a medencékben 
is tartják az ajánlott távolságot a többi vendég-
től, illetve a finn szaunákat turnusokban használ-
ják. Ehhez segítségül kihelyeztünk iránymutató 
ábrákat, illetve bátran kérdezzék kollégáinkat a 
biztonságos pihenés megteremtése érdekében.

A gőzfürdőket- és az infraszaunákat vendégeink 
biztonsága érdekében nem helyezzük üzembe.

Néhány szállodánk olyan fürdővel működik együtt, 
melynek üzemeltetését nem az Accent Hotels vég-
zi. Kérjük, ez esetben tájékozódjanak a fürdők üze-
meltetőinél, illetve azok weboldalán a biztonsági 
előírásokról. Köszönjük!

ÁLTALÁNOS HIGIÉNIÁS KÉRÉSEK:

Itt tartózkodásuk alatt lehetőségük van lemondani 
a napi takarításról szobájukban, amennyiben bizto-
sítani szeretnék, hogy Önökön kívül más ne járjon 
ott. 

Ha lehetőségük van rá, a készpénzes fizetés helyett 
a bankkártyával történő fizetést válasszák. Illetve 
érdemes a tömeg elkerülése érdekében az utazást 
megelőző este rendezni a recepción a számlát.

Maximális felkészültség és odafigyelés.

www.accenthotels.com
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ACCENT ALWAYS CLEAN - MAXIMÁLIS
FELKÉSZÜLTSÉGGEL VÁRJUK ÖNÖKET!

 A ma kihívásaira válaszolva vendégeink és kol-
légáink egészségének maximális biztosítását 
tűztük ki célul magunk elé. 

 Alapelvünk, hogy minden tőlünk telhetőt meg-
tegyünk az Önök biztonságának érdekében. 
Ismerje meg, hogy milyen intézkedésekkel ké-
szültünk elő, hogy Ön a lehető leggondtalanab-
bul pihenhessen nálunk!

» Szállodánk minden egyes munkatársa oktatás-
ban részesült, teljes mértékben felkészültek és 
az új protokoll szerint végzik munkájukat.

» Kollégáink a megszokott derűvel és hatalmas 
örömmel fogadják vendégeinket, azonban új-
fajta védőmunkaruházati kiegészítőket vezet-
tünk be, úgymint védőkesztyűt és arcmaszkot 
mindannyiunk jólléte érdekében.

» A szálloda több pontján fertőtlenítőeszközöket 
helyeztünk ki, amelyeket vendégeink bármikor 
igénybe vehetnek.

» Szállodáink berendezési tárgyait, bútorzatát át-
alakítottuk, ritkítottuk annak érdekében, hogy 
a szükséges minimum 1,5 méteres távolságot 
minél könnyebben betarthassuk! Továbbá a 
beltéri egységekben igyekszünk folyamatosan 
szellőztetni.

» A szálloda egész területét, különösképpen az 
eszközparkot és a gyakran igénybe vett felü-
leteket, pl. a kilincseket, lift gombokat naponta 
több alkalommal is fertőtlenítjük.

» A klíma és légkezelőberendezéseinken extra 
fertőtlenítő karbantartást végeztünk el.

» Többször használatos nyomtatványaink helyett 
QR-kódos tájékoztatási rendszert vezettünk 
be, amelynek segítségével vendégeink a meg-
szokott módon minden fontos és szükséges in-
formációt elérnek.

» Dolgozóink számára a legnagyobb öröm, ami-
kor láthatják vendégeink elégedettségét, azon-
ban törekszünk arra, hogy minimalizáljuk ven-
dégeinkkel történő kontaktust, ennek okán 
kollégáink, amennyiben tevékenységük engedi, 
mellőzik a lift használatát.

A SZÁLLODÁINK KÜLÖNBÖZŐ RÉSZLEGEIT 
ÉRINTŐ RÉSZLETES INTÉZKEDÉSEINK: 

RECEPCIÓ:

» A kellő távolságtartás érdekében a recepción és 
a szálloda számos pontján padlómatricák jelzik 
a várakozásra kijelölt területet.

» A be- és kijelentkezési folyamatok időtartamát 
igyekszünk minimalizálni. Online felületeink-
nek köszönhetően lehetőséget teremtünk arra, 
hogy vendégeink már érkezés előtt, egyenesen 
az otthonukból megadhassák adataikat.

» Előnyben részesítjük a készpénzmentes fizetési 
formát, amelyhez minden szükséges technikai 
eszköz rendelkezésünkre áll, így vendégeink 
gond nélkül kiegyenlíthetik ily módon a szám-
lájukat.

» Folyamatos kézfertőtlenítési lehetőséget bizto-
sítunk a recepció területén is, valamint szükség 
esetén digitális lázmérésre is van lehetőség.

» Minden egyes kulcskártyát kizárólag fertőtlení-
tés után adunk át vendégeink számára, amelyet 
távozás után egy gyűjtődobozban tárolunk és a 
következő használatot megelőzően teljes körű-
en fertőtlenítünk.

VENDÉGSZOBA:

» Törekszünk arra, hogy az egymástól lehető leg-
távolabbi szobákat biztosítsuk vendégeinknek, 
ily módon is garantálva felhőtlen pihenésüket.

» A szobákban elhelyezett tájékoztató füzet he-
lyett egy új, QR kódos tájékoztató rendszert 
vezettünk be.

» A vendégeknek továbbra is lehetőségük van 
szobai bekészítést igénybe venni. Szállodánk 
kizárólag előre csomagolt termékeket kínál a 
kellő higiéniai feltételek biztosítása érdekében.

» A minibárt és a szobában található összes esz-
közt, valamint minden felületet, mely sűrűn 
érintésre kerül alaposan fertőtlenítünk.

ÉTTEREM:

» Éttermünk asztalainak elhelyezésekor figyelem-
be vettük az ajánlott távolságot, hogy vendé-
geink gondtalanul élvezhessék étkezéseiket.

» Az étterem bejárata előtt kézfertőtlenítőt he-
lyeztünk el.

» Kollégáink kesztyűben és maszkban szolgálják 
fel az ételeket.

» Szállodáink éttermeiben ültetett tányérszerviz, 
vagy svédasztalos formájú étkezést kínálunk. 
Ez utóbbi esetben kollégáink tálalják a vendé-
geink által választott ételt a svédasztaloknál.

» Annak érdekében, hogy elkerüljük az étterem 
területén kialakuló zsúfoltságot, időpontegyez-
tetéshez és asztalfoglaláshoz kötött rendszert 
vezetünk be.

» A reggeli során kollégáink egyenesen vendége-
ink asztalánál szolgálják fel a reggeli italok egy 
részét, illetve az italautomaták esetében szintén 
az éttermi dolgozóink segítségét vehetik igény-
be.

» A berendezéseket, eszközöket és felületeket 
gyakori rendszerességgel fertőtlenítjük.

» Az ételeket mindig szigorú szabályok betartá-
sa mellett készítettük, így ezentúl is az előírt 
HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer szerint 
járunk el.

*FÜRDŐ:

» A koronavírusok megfelelő koncentrációjú sza-
bad klór jelenlétében inaktiválódnak, így a sza-
bályszerűen üzemeltetett medencéinkben élet-
képes vírusok jelenléte nem valószínű. 

» Ennek ellenére a szabályzatokban előírtnál gya-
koribb fertőtlenítést végzünk és a medencék-
ben a klórszintet megemeljük.

» A fertőtlenítő berendezéseket naponta több-
ször is ellenőrizzük.

» A pihenőágyak között a szükséges 1,5 méteres 
távolságot megtartjuk.

» A medencékben a zsúfoltság elkerülése érde-
kében ajánlott tartózkodási időt határoztunk 
meg.

» Szaunarendünk megújult, a szaunában egyszer-
re tartózkodók létszámát maximalizáltuk.

» A gőzfürdőket- és az infraszaunákat  vendé-
geink biztonsága érdekében nem helyezzük 
üzembe.

*KONDITEREM:

» A gépeket és a teremben található eszközöket 
rendszeresen fertőtlenítjük, valamint az eddig 
megszokott módon vendégeink számára fer-
tőtlenítő eszközöket helyezünk ki.

» A gyakori takarítás mellett törekszünk a fitnesz-
termek gyakori szellőztetésére, légcseréjére.

*MASSZÁZS:

» A masszázs során kizárólag masszőr munkatár-
sunkkal lépnek vendégeink kontaktusba, aki a 
szigorú előírásoknak megfelelően védőfelsze-
relésben végzi munkáját.

*Kérjük vegye figyelembe, hogy nem minden egyes szállodánkban ér-
hető el az összes szolgáltatás. A szolgáltatások igénybevételének lehe-
tőségéről kérjük keresse fel weboldalunkat.


