
A SILVANUS ÚJRA SZÉLESRE 

TÁRTA KAPUIT 
Nagy örömmel tudatjuk Önökkel, hogy szállodánk 2020. május 21-től újra megnyitotta 
kapuit a vendégek előtt. 

Biztonsági tájékoztató 
A Hotel Silvanus vezetősége rendkívül komolyan veszi vendégei és munkatársai 
egészségének védelmét. Ezért a Kormány és a Magyar Turisztikai Ügynökség rendeleteit 
és ajánlásait alapul véve megalkottuk saját Védekezési Akciótervünket, amelyet 
szállodánkban a Vendégek számára is elérhetővé tettünk. A fokozott gyakoriságú és 
intenzitású takarítási és fertőtlenítési protokoll bevezetésén túl a Zepter Hungary-vel 
kötött stratégiai partneri szerződésnek köszönhetően a magyarországi szállodák közül 
egyedül a Hotel Silvanus rendelkezik közösségi tereiben Zepter TherapyAir iOn légtisztító 
berendezésekkel, amelyek öt nagyteljesítményű szűrője labortanúsítvánnyal igazoltan a 
legkisebb lebegő mikrocseppeket is eltávolítja a levegőből, amelyekhez esetlegesen 
baktériumok vagy vírusok tapadhatnának, beleértve az olyan cseppfertőzéssel terjedő 
vírusokat is, mint amilyen például a SARS-CoV-2. Ezen felül szobáinkat minden vendég 
után fertőtlenítőszerekkel, majd nagyteljesítményű ózongenerátorokkal fertőtlenítjük, 
ezután pedig pihentetjük, így téve azokat maximálisan biztonságossá.  

A Magyar Kormány távolságtartással és higiéniával kapcsolatos rendeleteit és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség COVID-19 kézikönyvének ajánlásait figyelembe véve a következő, 
megváltozott feltételek mellett fogadunk vendégeket: 

• Szobáinkat csak fokozatosan töltjük fel, hogy vendégeink megtarthassák az előírt 
távolságot egymástól; 

• Éttermünkben a svédasztalt a vendégektől plexifallal választjuk el, védőeszközöket 
viselő munkatársaink azon belül állva szolgálják ki a vendégeket, akik a kiválasztott 
ételekkel kapják kézhez tányérjukat; 

• A megfelelő távolságtartás érdekében az étkezéseket három turnusban, de rendkívül 
rugalmasan szervezzük; 

• Éttermünkben, Drinkbárunkban, Aqua Bárunkban és Sörözőnkben az asztalokat és 
székeket egymástól az előírt távolságban helyeztük el; 

• A szálloda kertjében, illetve télikertszerűen kialakított, jól szellőző wellness-
centrumunkban a napozóágyakat és nyugágyakat egymástól az előírt távolságban 
helyeztük el; 

• Munkatársaink az Ön védelme érdekében vagy plexifal mögött dolgoznak, vagy maszkot 
viselnek; 

• Közösségi tereink levegőjét Zepter TherapyAir iOn légtisztítókkal szűrjük és tisztítjuk; 
• Kérjük, a lifteket csak az Önnel együtt érkező vendégekkel vegye igénybe! 
• Kérjük, közösségi tereinkben a többi vendégtől igyekezzen megtartani a 1,5 m-es 

védőtávolságot! 
• Kérjük, a kihelyezett táblákon szereplő, a járvány elleni védekezéssel 

kapcsolatos  információkat és instrukciókat kövesse figyelemmel és tartsa be! 
• Kérjük, a közösségi terekben kihelyezett kézfertőtlenítőket rendszeresen használja! 



• A szobákat és a közös tereket rendszeres időközönként, maximális odafigyeléssel és az 
előírásoknak megfelelően takarítjuk és alaposan fertőtlenítjük. 

Jó pihenést kívánunk! Vigyázzunk egymásra!  

 


