BEZPEČNÉ

Vaše bezpečí je naše priorita

Naší prioritou je ochrana zdraví klientů i zaměstnanců. Pro bezpečný průběh pobytů děláme maximum a
eliminujeme veškerá rizika spojená s onemocněním Covid-19. A to také díky faktu, že jsme léčebné zařízení,
kde jsou standardem vyšší hygienická opatření a doporučení používání roušek ve vnitřních prostorech nebylo
přerušeno ani během letních měsíců. Nicméně vývoj epidemiologické situace v třeboňských lázních neustále
sledujeme a ve všech ohledech stavíme zdraví na první místo. Vás i naše zaměstnance se snažíme chránit v
maximální možné míře. Proto dbáme na níže uvedená opatření, která by mimo jiné měla přispět k tomu,
abyste se u nás cítili především bezpečně.


Pro veškerý personál platí povinnost nošení roušky ve vnitřních prostorech, tato povinnost platí i pro
naše hosty



Pro veškerý personál i naše hosty platí povinnost nošení roušek ve venkovních prostorech, dle
pravidel aktuálního krizového opatření



Dodržování dvoumetrových rozestupů



S platností od 28. října 2020 poskytujeme, s ohledem na aktuální krizová opatření, výhradně pobyty
komplexní a příspěvkové lázeňské péče



Všichni klienti vyplňují při nástupu na pobyt čestné prohlášení, kde prohlašují, že jim není známo, že
jsou pozitivní na onemocnění Covid-19, není jim známo, že přišli do kontaktu s osobou, která
uvedeným onemocněním trpí, dále že nejsou v karanténě, a že v posledních třech týdnech nedošlo
ke zhoršení jejich zdravotního stavu, ve smyslu popsaných příznaků spojených s onemocněním
Covid-19



Při vstupním lékařském vyšetření i následných kontrolách naši lékaři věnují zvýšenou pozornost
aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a po celou dobu pobytu je zdravotní stav klientů průběžně
monitorován. V rámci procesu vstupního lékařského vyšetření je všem klientům měřena tělesná
teplota.



Pravidelná dezinfekce všech prostor a kontaktních ploch



Stojany s dezinfekčními gely na ruce ve všech veřejných prostorech
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Zákaz návštěv v obou lázeňských domech, vstup do Bertiných lázní i Lázní Aurora pouze pro klienty
čerpající naše léčebné služby, vstup možný výhradně hlavním vchodem nebo na čip, který mají
všichni naši ubytovaní hosté



Bazénové komplexy jsou, s ohledem na aktuální krizová opatření, pro veřejnost zcela uzavřeny



Veškeré masáže jsou prováděny pouze na břiše



Podvodní masáž je dočasně vynechána z portfolia procedur



Restaurační provozy a bary jsou, s ohledem na aktuální krizová opatření, uzavřeny



Stravování zaměstnanců v zaměstnaneckých jídelnách probíhá ve směnách



Každodenní dezinfekce lázeňských jídelen ozonem



V jídelnách nepoužíváme textilní ubrusy, po každé směně probíhá dezinfekce povrchů



Stravování probíhá v maximálním obsazení dvou klientů u jednoho stolu



Porušení léčebného režimu komplexní či příspěvkové lázeňské péče (opuštění lázní přes noc) je
důvodem k ukončení pobytu



Během úklidu pokojů dbáme na zvýšená hygienická opatření a dezinfekci kontaktních ploch



Všechny pokoje jsou po odjezdu klienta/ů, kterému/kterým byl pobyt ukončen ze zdravotních
důvodů, ionizovány, větrány a 24 hodin po jeho/jejich odjezdu zde není nikdo ubytováván



Veškeré kulturní a společenské akce jsou zrušeny (promítání kina, koncerty, přednášky, taneční
večery)



V Lázeňské prodejně Lázní Aurora jsou v prodeji dezinfekce, roušky a respirátory, v Bertiných lázních
jsou roušky a respirátory v prodeji na hlavní recepci

Apelujeme na respektování všech opatření a základních hygienických pravidel. Věříme, že každý, kdo
se pohybuje v našich lázeňských domech, může svým zodpovědným přístupem a chováním přispět ke
zvládnutí stávající situace a minimalizaci všech rizik. Chovejme se zodpovědně k sobě i ke svému okolí.

