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COVID-19 HÁZIREND 
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BEVEZETÉS 

 

Tisztelt Vendégeink és Látogatóink! 

 

Szállodánk természetesen folyamatosan nyomon követi a járványhelyzet alatt a szakmai és 

kormányzati ajánlásokat, javaslatokat, jogszabályokat és amennyiben szükséges, a szállodában 

alkalmazott fenti intézkedéseket ezek alapján módosítja. 

A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel szállodánk, a Hotel Kardosfa*** is korlátozó 

intézkedésekre kényszerül a látogathatóságával kapcsolatban. Ezen intézkedéseink felsorolása 

segítséget nyújthat vendégeinknek, de a hatályos közegészségügyi, higiénés és egyéb hatósági 

szabályozókat természetesen nem írja felül, nem előzi meg. Kérjük, hogy az általános ajánlások és 

szabályok betartása mellett szállodánkban tartózkodása időtartama alatt szíveskedjenek ezeket is 

figyelembe venni, saját és embertársaik biztonsága érdekében! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőségeinkhez mérten a szálloda mindent megtesz a 

járványveszély elkerülése érdekében ezért az alábbi óvintézkedéseket vezettük be a vendégek 

és a személyzet védelme érdekében.  

 

Közös érdek, hogy a legkörültekintőbben, a nemzetközi, valamint a hazai ajánlások betartásával 

éljük a mindennapokat a szállodai tartózkodás idején is. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmüket, 

hogy egyes szolgáltatások korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetők el. További részleteket alább 

olvashat. 

 

 

Tekintettel arra, hogy szállodánk wellness részlegében korlátozott számban tartózkodhatnak 

vendégek, ezért kérjük Önöket tájékozódjanak az aktuális foglaltságról. 

 

 

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 COVID-19 

körében vannak jelen. Néhány azonban Corona Virus Disease19 

emberre is átterjedhet. megbetegedés, amit a 

Az új koronavírust 2019 végén Kínában azonosították. SARS-CoV-2 okoz 

 

 

 

Tünetei lehetnek: 

 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. 
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Általános megelőzés  

  

EZT TESSZÜK MI: EZT KÉRJÜK ÖNTŐL: 

 1. Vendégeink tájékoztatása a 
szállodába érkezésük előtt és 
itt tartózkodásuk időtartama 
alatt is folyamatos:  
- weboldalunkról letölthető a 
szálloda COVID-19 

HÁZIRENDJE, 
- a szálloda recepcióján, illetve 
több pontján információs 
táblák, tájékoztató 

szóróanyagok kerültek 
elhelyezésre. 

 
2. Munkatársaink a szálloda 
egész területén szájat és orrot 
takaró maszkot viselnek. 

1. Kérjük, tanulmányozza figyelmesen 
tájékoztató anyagainkat. Kérdés esetén 
forduljon munkatársainkhoz a recepción. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2. Kérjük, hogy a közös tereinkben mindig 
viseljen maszkot. Amennyiben nincs Önnél 
maszk, forduljon munkatársainkhoz a 
recepción. 
Kérjük, hogy szállodánk éttermében mindig 
viseljen maszkot, kivéve azt az időtartamot, 

amíg asztalánál ül. Amennyiben nincs Önnél 
maszk, forduljon munkatársainkhoz a 
recepción. 

 3. A gyakran használt 
felületeket gyakrabban 
fertőtlenítjük. 

3. Kérjük jelezze, ha közös tereinken 
bármilyen extra takarítási szükségességet 
észlel! 

 4. Kézfertőtlenítő állomásokat 

helyeztünk el a szálloda több 
pontján. 

4. Kérjük, rendszeresen használja a szálloda 

több pontján kihelyezett kézfertőtlenítőt! 
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Általános megelőzés  
  

EZT TESSZÜK MI: 
 
5. Munkatársaink 

testhőmérsékletét naponta 
mérjük, egészségi állapotukat 
folyamatosan figyeljük. 

EZT KÉRJÜK ÖNTŐL: 
 
5. Vendégeink és dolgozóink védelme 

érdekében kérjük együttműködését a 
testhőmérsékletének (érintés nélküli) 
mérésében a szállodába történő 
megérkezésekor. Felhívjuk a figyelmét arra, 
hogy akinek a második mérést követően is 
magasabb a hőmérséklete 37,8 Cº-nál, az 
nem foglalhatja el szobáját. Ilyen esetben a 

szállás díjat – amennyiben kifizetésre került – 
visszatérítjük.  

Ha később, 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. Ugyanígy 
kérjük együttműködését a szállodába történő 
megérkezésekor, amikor is kockázatszűrő 
kérdőívet és nyilatkozatot kell kitöltenie a 

szállodába érkezés előtti időszakról. Felhívjuk 
a figyelmét arra, hogy a kockázatszűrő 
kérdőív és nyilatkozat kitöltése a 
szállásszolgáltatás igénybe vételének 

feltétele. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a 

kérdőív alapján feltételezhető, hogy 

koronavírusra utaló tünete van, illetve 
fertőzött beteggel került kapcsolatban a 
nyilatkozatot megelőző 14 napban, nem 
foglalhatja el a szállást. Ilyen esetben a 
szállás díjat – amennyiben kifizetésre került – 
visszatérítjük. Kérjük, hogy amennyiben a 
COVID-19 új koronavírus bármely tünetét érzi 

magán, utazását halassza el. 

Közterek EZT TESSZÜK MI: 
 

EZT KÉRJÜK ÖNTŐL: 

 1. A közösségi használatú 
mellékhelyiségeket gyakrabban 

fertőtlenítjük. 

1. Kérjük, hogy a közös tereinkben mindig 
viseljen maszkot! 

 2. A közösségi terekben 
kézfertőtlenítő állomásokat 
helyezünk el. 

2. Kérjük, jelezze, ha mellékhelyiségeinkben 
bármilyen extra takarítási szükségességet 
észlel! 

 3. A felvonók nyomógombjait, 
kezelőpaneljeit is rendszeres 
időközönként fertőtlenítjük. 

3. Kérjük, használja a kihelyezett 
kézfertőtlenítőt! 

   4. Kérjük, hogy a liftben egy háztartásban 
élők kivételével csak két vendég tartózkodjon 
egyidejűleg.  
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Wellness EZT TESSZÜK MI: 

 
EZT KÉRJÜK ÖNTŐL: 

 1. Medencéinket nyitás előtt 

körültekintően takarítjuk és 
fertőtlenítjük. 

1. A wellness részleg területén kérjük, 

viseljen maszkot, ez alól kivételt képez a 
medence, zuhanyzók és mellékhelyiség 
használata. 

  

2. Medencéink vizének 
tisztaságát a vonatkozó 
előírások szigorú betartásával, 
rendszeresen ellenőrizzük. 
 

 

2. Fokozottan ügyeljen a medencék 
használata előtti és utáni zuhanyzásra. 

 3.Szállodánk wellness 
részlegében korlátozott 

számban tartózkodhatnak 
vendégek. 

3. Kérjük, tájékozódjanak az aktuális 
foglaltságról és kísérje figyelemmel a 

medencéknél kihelyezett tájékoztatókat. 

   
4. Kérjük fürdőzés közben is ügyeljen a 
megfelelő távolság betartására. 

Recepció EZT TESSZÜK MI: 
 

EZT KÉRJÜK ÖNTŐL: 

 1. Vendégeink számára 
szükség esetén szájmaszkot és 
gumikesztyűt biztosítunk, a 
recepciónál kézfertőtlenítő gélt 
illetve felület fertőtlenítőt 

helyeztünk ki. 
 

1. Kérjük, hogy a közös tereinkben mindig 
viseljen maszkot. 

 2. A megfelelő távolságtartás 
érdekében tájékoztató 
matricákat helyezünk el a 
padlón. 
 

2. Kérjük, használja a kihelyezett 
kézfertőtlenítőt! 

 3. Biztosítjuk a lehető 
legkevesebb fizikai 
kontaktussal járó bejelentkezés 
lehetőségét. 

3. Kérjük, hogy tartsa a minimálisan előírt 
1,5 méter távolságot! 

  
4. Kulcskártyáját minden 

esetben fertőtlenítjük.  

 
4. Kérjük, érkezéskor töltse ki a 

kockázatszűrő kérdőívet és nyilatkozatot a 
szállodai tartózkodást megelőző időszakról. 

 5. Lehetőség szerint a szobákat 
legalább 12 óráig "pihentetjük" 
a következő vendég érkezése 
előtt. 
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Szállodai szobák EZT TESSZÜK MI: 

 
EZT KÉRJÜK ÖNTŐL: 

 1. Munkatársaink a korábbi 

időszakban is úgy takarítottak, 
hogy vendégeink számára 
biztonságos környezetet 
teremtsenek. Most azonban 
még fokozottabban ügyelünk 
az előírt sztenderdek 
betartására.  

1. Kérjük, jelezze amennyiben szeretne 

eltekinteni a napi takarítástól a szobájukban, 
amennyiben biztosítani szeretnék, hogy 
Önökön kívül más ne járjon ott. 

  
2. Különösen figyelünk azon 

eszközök fertőtlenítésére, 
amelyet a vendég megérint.  

 
2. Kérjük, jelezze, ha bármilyen extra 

takarítási szükségességet észlel! 

Étterem  EZT TESSZÜK MI: 

 

EZT KÉRJÜK ÖNTŐL: 

 1. Tekintettel arra, hogy 
szállodánk éttermében kevés 
az asztal ezért az étkezések 
lebonyolítása érdekében 
nagyobb létszám esetén 
ültetési rendet vezettünk be. 

 

1. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a 
recepción választ a felkínált étkezési 
időpontok közül. 

 2. Felszolgálóink szájat és orrot 
eltakaró maszkban állnak az 
Önök rendelkezésére. 

2. Kérjük, hogy az étteremben tartózkodás 
alatt viselje a maszkot! Csak akkor vegye le 
a maszkját, amikor már az asztalánál helyet 
foglalt! Tájékoztatjuk, hogy az étteremben a 
maszkhasználatot megtagadó, vagy a 
maszkot nem a fenti előírásnak megfelelően 

viselő vendég – amennyiben az erre 
vonatkozó felszólítás ellenére sem viseli, 
vagy nem a meghatározott módon viseli a 
maszkot – a látogatásból kizárásra kerül, 
valamint az éttermet el kell hagynia. 
Amennyiben a vendég távozásra történő 

felszólítása nem vezet eredményre, erről 
értesítjük a rendőrséget. 
 
 

 3. Munkatársaink kiemelt 
figyelmet fordítanak a 
kézhigiénia következetes 

betartására. 
 

3. Kérjük, az étterembe érkezéskor 
használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt! 

 4. Az asztalok között megfelelő 

távolságot igyekszünk tartani. 

 

  
5. A berendezéseket és 
felületeket rendszeresen 

fertőtlenítjük, a vendégek után 
az asztalt fertőtlenítjük. 
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Fertőtlenítő kézmosás menete! 
Hand washing technique 
 

 
Látható szennyeződés esetén végezzünk fertőtlenítő kézmosást, egyébként 
kézhigiénéhez alkalmazzunk alkoholos kézbedörzsölést. 
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Kézfertőtlenítő pont 
Sanitising point  
 
 

Kedves Vendégeink! 
 
Közösségi tereinkben kézfertőtlenítő pontokat alakítottunk ki, melyek lépten-nyomon 
lehetőséget biztosítanak Önöknek, hogy fáradtság nélkül fertőtleníthessék kezeiket.  
 
Köszönjük! 
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Fürdőzzön biztonságosan! 
A COVID járvány ideje alatt is 
 

A fürdőlátogatók magatartása, szokásai alapvetően befolyásolják a medencék 
vízminőségét, jelen helyzetben pedig még nagyobb hangsúlyt kap a helyes higiénés 
fürdőkultúra. 
 
A vírus fürdővízzel való terjedésének kockázata rendkívül csekély. 
 

 

Kérjük, használja a fürdőtér előtt található alkoholos kézfertőtlenítőt. 
 
 

 

Tüsszentés és köhögés esetén használjon papír zsebkendőt. 
 
 

 

Tartsa be az ajánlott védőtávolságot a medencékben, az öltözőben. 

 Kerülje a kézfogást, a fizikai érintkezést. 
 

 

Lázas, hányásos-hasmenéses vagy légúti tüneteket észlel magán, kérjük ne 
használja a fürdőteret. 
 

 

Medence, szauna használata előtt és után valamint a mosdók használata 
után zuhanyozzon le meleg vízzel, szappannal. 
 

 

Mindig használja a lábmosót. 
 
 

 

Csak a megfelelő, fürdési célú ruhában fürdőzzön, a medencébe lépés előtt 
ürítse ki zsebeit. 
 

 

A medencében ne fogyasszon ételt, italt. 
 
 

 

Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában fürdőzhet. 
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Liftezzen biztonságosan! 
A COVID járvány ideje alatt is 
 

 
 
A koronavírus (COVID-19) elsősorban nyálcseppeken vagy az orrból történő váladékon 
keresztül terjed, amikor a fertőzött személy köhög vagy tüsszent. Felületekhez is 
kapcsolódhat, például a lift gombjaira és érintkezés útján továbbíthatók. Mivel többen is 
használhatják naponta, ezért szeretnénk megosztani a következő tippeket a biztonságosabb 
utazáshoz. 
 
A felvonóba történő belépés előtt, engedje kiszállni az érkező utasokat és tartson tőlük 
biztonságos távolságot. 
 
Amennyiben egyedül utazik, úgy csökkenti a megfertőződés esélyét. 
 
Használja a lépcsőt (még egészségesebb is). 
 
Csak a célállomás parancsgombját nyomja meg. Amennyiben lehetséges, használja ehhez a 
könyökét. 
 
Lehetőség szerint ne helyezze csomagjait a padlóra. 
 
Ne támaszkodjon a korlátra, vagy a fülkeajtónak. 
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Maszk használata kötelező! 
Mandotory use of face mask in this area! 
 

 
TISZTELT VENDÉGEINK!  
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel, megelőző céllal a Hotel 
Kardosfa*** épületébe belépő szállóvendégek/látogatók/ügyfelek/vásárlók részére az orrot és a 
szájat elfedő arcmaszk, illetve az adott épület bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő kötelezően 
használandó. 
Kérjük, hogy az étteremben tartózkodás alatt viselje a maszkot! Csak akkor vegye le a maszkját, 
amikor már az asztalánál helyet foglalt! Tájékoztatjuk, hogy az étteremben a maszkhasználatot 
megtagadó, vagy a maszkot nem a fenti előírásnak megfelelően viselő vendég – amennyiben az erre 
vonatkozó felszólítás ellenére sem viseli, vagy nem a meghatározott módon viseli a maszkot – a 
látogatásból kizárásra kerül, valamint az éttermet el kell hagynia. Amennyiben a vendég távozásra 
történő felszólítása nem vezet eredményre, erről értesítjük a rendőrséget. 

 
Tanácsok a szájmaszk helyes használatához 
 
1. A maszk helyes előkészítése: 
Mielőtt felvenné a maszkot, mosson alaposan kezet vagy használjon kézfertőtlenítőt. A színes oldal a 
maszk eleje, a fehér oldal az arc felé néz, az orrpánt a merev kézzel hajlítható oldal, mely a maszk 
felső részén található. 

 
2. Fogja meg a maszkot a fülpántoknál: 
Helyezze a pántokat a füle mögé. 

 
3. Maszk illesztése: 
Igazítsa a maszkot úgy, hogy az a lehető legjobban eltakarja az orrát és az állát, és tapadjon az archoz. 

 
4. Így kell helyesen levenni a maszkot:  
Mindig a fülpántot kell levenni, a maszkhoz ne érjen, mert az szennyezett és fertőzésveszélyes. 
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Testhőmérséklet ellenőrzés szükséges! 
 Body temperature chek is required 
 

 
TISZTELT VENDÉGEINK!  
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel, megelőző céllal a 
Hotel Kardosfa*** épületébe belépő munkavállalók /szállóvendégek/ 
látogatók/ügyfelek/vásárlók részére kötelező, általános érvényű testhőmérséklet mérés 
került bevezetésre. 
 
A 37,8 OC fölötti mért érték esetén – az első ilyen tartományú mérés esetén megerősítő 
kontrollmérés szükséges – az épületben való tartózkodás nem megengedett. 
 

~ 36,5 
o
C   √ 

>37,8 
o
C    X 

 

 


