Hotel Sport wznowił swoją działalność.
Ponownie jest otwarty dla Gości
Hotel Sport, należący do Elbest Hotels, wznowił swoją działalność. Od 8 czerwca do dyspozycji gości są
wszystkie pokoje hotelowe wraz z restauracją. Osobom odwiedzającym obiekt zostaną zapewnione wszelkie
środki bezpieczeństwa – w hotelu wdrożono wszystkie niezbędne procedury i środki prewencyjne, dotyczące
utrzymania szczególnej higieny i czystości w czasie epidemii koronawirusa.

– Skróciliśmy do minimum czas meldunku i przebywania w recepcji. Naszych Gości zachęcamy do rozliczeń
bezgotówkowych, a także do kontaktu telefonicznego. W Hotelu Sport mogą przebywać wyłącznie osoby,
które mają rezerwację lub korzystają z restauracji. Ponadto, po obiekcie należy poruszać się w maseczce.
Dotyczy to również restauracji, aż do momentu zajęcia miejsca przy stoliku. Należy pamiętać, że wszelkie
posiłki, również te serwowane w formie bufetu, nakłada kelner. Goście hotelowi proszeni są również o
zachowanie dwumetrowego dystansu od innych osób – informuje Michał Król, prezes Elbest sp. z o.o.
Pokoje są dokładnie sprzątane i dezynfekowane po każdym gościu. Z odpowiednią częstotliwością regularnie
czyszczone są także ogólnodostępne części wspólne.
Strefa Wellness & SPA pozostaje nieczynna, podobnie jak przyhotelowa pływalnia, należąca do Kopalni
Bełchatów. Cały czas można korzystać za to z hali widowiskowo-sportowej. Należy jednak przestrzegać
wszelkich zasad bezpieczeństwa. W hali może jednocześnie trenować 12 osób na jednym sektorze. Nie
można korzystać z szatni i pryszniców, a po każdej grupie dezynfekowane są sprzęty sportowe. Osoby
korzystające z obiektu zobowiązane są do dezynfekowania rąk.
Hotel Sport jeszcze do niedawna widniał na liście obiektów wyznaczonych do utworzenia tzw. izolatoriów dla
szpitali zakaźnych i jednoimiennych w związku z epidemią COVID-19. Z końcem maja hotel ten został
usunięty z listy tego typu obiektów. Na początku czerwca zakończono wszelkie niezbędne działania w
zakresie dekontaminacji pomieszczeń byłego izolatorium. W praktyce oznacza to, że cały obiekt wraz z
wyposażeniem został odkażony.
Również pozostałe obiekty z sieci Elbest Hotels wznowiły swoją działalność. Na gości czekają już Ośrodek
Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna, a także hotele Wolin w Międzyzdrojach, Solina w Bieszczadach, Krynica w
Beskidach, podbełchatowski Wodnik oraz Ośrodek Krasnobród.
Szczegółowe wytyczne dot. bezpieczeństwa w hotelach Elbestu znajdują się na stronie internetowej:
https://elbesthotels.pl/bezpieczne-hotele-i-osrodki/

