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Tisztelt Vendégeink és Látogatóink!
Az üzemeltetett szálláshelyeinkre vonatkozóan folyamatosan nyomon követjük a járványhelyzet
alatt a szakmai és kormányzati ajánlásokat, javaslatokat, jogszabályokat és amennyiben
szükséges, a fentiek alapján módosítjuk a létesítményeinkben az alkalmazott intézkedéseket.
Üzemeltetett szálláshelyek:
Hotel Kardosfa***
7477 Zselickisfalud-Kardosfa GPS: N 46º 24’32” E 17º 75’72”
Haracsi Vendégház
7477 Zselickisfalud, Külterület 068/1 GPS: N 46º 24’32” E 17º 75’72”
1)
A szálloda valamennyi szolgáltatását, ideértve a szobaszolgáltatást is, csak fertőzés-és
tünetmentes vendégek vehetik igénybe.
2)

Kérjük, rendszeresen használja a szálloda több pontján kihelyezett kézfertőtlenítőt!

3)

A munkatársaink a szálloda területén maszkot viselnek.

4)

A Szálloda területén, a vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.

5)
A lakodalmak, családi-, vagy magánrendezvényen (pl. születésnap) legfeljebb 100 fő
lehet jelen, a munkatársainkon kívül. A koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek
ezeken a rendezvényeken.
6)
A zenés, táncos rendezvény (pl. szilveszteri zenés-táncos est) helyszínén kizárólag
koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy tartózkodhat.
7)
Az egyéb rendezvényekre vonatkozó szabály hogy zárt térben, létszámkorlát nélkül
kizárólag a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik
életévét be nem töltött személyek vehetnek részt.
Közös érdek, hogy a legkörültekintőbben, a nemzetközi, valamint a hazai ajánlások betartásával
éljük a mindennapokat a szállodai tartózkodás idején is.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük, kellemes kikapcsolódást kívánunk Önöknek a
somogyi erdőkben!
a Hotel Kardosfa vezetősége
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Általános információk a koronavírusról
A koronavírusok olyan vírusok, melyek főként állatok
körében vannak jelen. Néhány azonban
emberre is átterjedhet.
Az új koronavírust 2019 végén Kínában azonosították.

Tünetei lehetnek:

COVID-19
Corona Virus Disease19
megbetegedés, amit a
SARS-CoV-2 okoz

Láz
Köhögés
Légzési panaszok
Izomfájdalmak

Terjedése
Főleg cseppfertőzés révén, 2 –14 nap a lappangási ideje.
Mit kell tennem, ha betegnek érzem magam?
Hívja fel háziorvosát, vagy hétvégén jelentkezzen a lakóhely szerinti illetékes orvosi ügyeleten!
Minden további lépést az Ön kezelőorvosa/háziorvosa beszél meg Önnel.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, illetve kérjük Önt arra, hogy amennyiben a COVID-19 új
koronavírus bármely tünetét tapasztalja magán, illetve az Önnel egy háztartásban élők
betegek, utazását, illetve látogatását halassza el vagy az itt tartózkodása időtartama
alatt tüneteket észlelne magán, azonnal értesítenie kell a recepciót.
Lázas állapotban a szoba nem hagyható el és a közös helyiségek (étterem, wellness részleg, stb.)
nem látogathatók. Ilyenkor, ha igényli, segítünk orvosa értesítésében és állapotától függően a
hazautazás megszervezésében.
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