COVID-19: INFORMATION ABOUT CORONAVIRUS
AND SAFETY
The safety of our guests and team members are of paramount priority for our hotel and we follow all rules and regulations issued by global and local government closely.
We’re still doing everything we can to ensure that you feel safe. Despite everything, our number one priority is the wellbeing of our guests and team members.
We follow all advice and recommendations from health and government officials, both nationally and globally.

We have implemented the following additional
control measures:


Increased cleaning of public areas and surfaces frequently touched by guests and team members.



Regular disinfection of door handles, elevator control panels and credit card terminals.



Additional stations of hand disinfection, and increased focus on the importance of good hand hygiene procedures for our team members.



Facilitate for guests who want to enjoy their breakfast in their hotel room.



Update instructions and procedures for all team members on general hygiene standards and instruction on hand disinfection.

What can you do?



Wash your hands frequently or use our dispensers with hand sanitizer



Maintain social distancing



Avoid handshakes and hugs



Cough into a paper towel that you throw away. Then wash your hands.



If you do not have a paper towel, cough in your elbow to prevent air droplets from spreading.



Avoid touching your face: eyes, nose and mouth.

OVID-19: INFORMAȚII DESPRE CORONAVIRUS ȘI SIGURANȚĂ
Siguranța oaspeților și membrilor echipei sunt prioritare pentru noi și respectăm îndeaproape toate regulile și reglementările emise de administrația locală și globală.
La hotelul nostru facem tot ce putem pentru a vă asigura că vă simțiți în siguranță. În ciuda tuturor, prioritatea noastră numărul unu este bunăstarea oaspeților și a membrilor echipei .
Urmărim toate sfaturile și recomandările din partea oficialilor din domeniul sănătății și guvernului, atât la nivel național, cât și la nivel global.
Am implementat următoarele măsuri de control suplimentare:



Curățarea sporită a zonelor publice și a suprafețelor atinse frecvent de oaspeți și membrii echipei.



Dezinfectarea periodică a mânerelor ușilor, a panourilor de comandă a ascensorului și a terminalelor cardului de credit.



Stații suplimentare de dezinfectare a mâinilor și un accent sporit pe importanța procedurilor bune de igienă a mâinilor pentru membrii echipei noastre.



Facilități pentru oaspeții care doresc să se bucure de micul dejun în camera lor de hotel.



Actualizam si imbunatatim instrucțiunile și procedurile pentru toți membrii echipei cu privire la standardele generale de igienă și instrucțiuni privind dezinfectarea mâinilor.

Ce poti face?



Spălați-vă frecvent mâinile sau folosiți dozatoarele noastre cu dezinfectant de mâini



Menținerea distanțării sociale



Evitați strângerile de mână și îmbrățișările



Tusiti într-un prosop de hârtie pe care îl arunci. Apoi spală-ți mâinile.



Dacă nu aveți un prosop de hârtie, tusiti în cot pentru a preveni răspândirea picăturilor de aer.



Evitați să vă atingeți fața: ochii, nasul și gura.

