
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy vendégeink maximális biztonságban élvezhessék a 

balatoni pihenést. Éppen ezért, a javasolt óvintézkedéseken túl olyan egyedülálló megoldásokkal 

védekezünk a vírus terjedése ellen, mint az ózongenerátorok használata, a gyorstesztek 

biztosítása vendégeinknek vagy a Tisztaszoba Program alkalmazása. 

Mit jelent ez pontosan? 

Az alábbiakban részletesen is bemutatjuk! 
A szobákban 
A szobák takarítása során kollégáink virucid hatású fertőtlenítőszert használnak, 
a fürdőszobákat Karcher gőztisztító gépekkel fertőtlenítjük és tisztítjuk. 
Tisztaszoba Program: Szállodánk több éve alkalmazza ezt programot, aminek lényege, egy 
olyan technológia alkalmazása, amivel megtisztíthatjuk a belső tereink levegőjét, ezáltal nem 
csak a por és allergén szintet csökkentjük jelentősen (70-80%-al), de a vírusok 99,9%-át is 
kiszűrhetjük. 
Minden szoba 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) alkalmazása minden távozó vendég után: 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.  A generátor használata után minden alkalommal 
ózonszint mérővel ellenőrizzük az értékeket. 
 
 

Közös terekben 
Szállodánk közös tereiben a vendégek által gyakran érintett felületeket (ajtókilincsek, korlát, 
székek, asztalok, pultok) virucid hatású fertőtlenítőszerekkel, illetve Karcher gőztisztító 
gépekkel napi több alkalommal 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. 
 

A recepción 
Szállodánk recepciós pultját kolléganőink óránként virucid hatású fertőtlenítőszerekkel 
takarítják. 
Teljes személyzetünk maszkban és kesztyűben végzi munkáját, a műszak megkezdése előtt 
pedig testhőmérsékletet mérünk minden dolgozónknál. 
Vendégeink részére 0-24 órában elérhető vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. 
Érintésmentes check-in: vendégeink részére online check-in lehetőséget biztosítunk, 
csökkentve a személyes kontaktust. 
Vendégeinknek érkezéskor infra hőmérővel testhőmérsékletet mérünk. 
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: 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. 

 
 
Az étteremben 
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. 
Éttermünkben csökkentettük az asztalok mennyiségét, így biztosítva az előírt minimális 
távolságot (1,5 – 2 méter). 
Vendégeink a reggelit akár saját szobájukban is elfogyaszthatják. Az előző estig leadott 
rendeléseket pincéreink reggel az ajtóig viszik.  
Egy asztalnál egy társasághoz tartozó maximum 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. 
Nem csak vendégeink, de munkatársaink egészsége is fontos számunkra, ezért minden kollégánk 
hőmérésen esik át munkába állás előtt. Aki lázas, azonnal hazaküldjük és teszteltetjük. 
Ha további információra van szüksége az óvintézkedésekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon 
hozzánk bizalommal! 
 


