
BEZPEČNÉ PROSTREDIE PRE NÁS VŠETKÝCH 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu by sme Vás radi oboznámili s podmienkami, ktoré sme vy-
tvorili pre Váš bezpečný pobyt v našom penzióne: 

- Penzión a reštaurácia sú uzavreté pre verejnosť a penzión poskytuje svoje služby len 
ubytovaným hosťom. 

- Všetky izby sú vetrané a dezinfikované pred Vašim príchodom. 

- Spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a vetrané. Povrchy, ktoré sú vystave-
né dotykom, sú pravidelne dezinfikované.  

- Pri vstupoch do priestorov penziónu sú umiestnené dezinfekčné prostriedky. V prí-
pade záujmu sú rúška k zakúpeniu na recepcii. 

- Všetci zamestnanci dodržujú prísne epidemiologické opatrenia a sú pravidelne tes-
tovaní.  

- Stravovanie sa podáva v prísnych epidemiologických opatreniach a jedlá sa konzu-
mujú na izbách.  

EPIDEMIOLOGICKÉ PRAVIDLÁ PRE HOSTÍ 

Žiadame o dodržiavanie epidemiologických pravidiel, aby sme Vám zabezpečili bezpečný 
pobyt u nás: 

- Na ubytovanie sa môžu dostaviť len hostia s negatívnym výsledkom antigénového 
alebo PCR testovania nie starším ako 72 hodín. Preukázať sa musia osoby staršie ako 
10 rokov. 

- Pri vstupe do priestorov penziónu je umiestnený dezinfekčný gél na ruky. Žiadame 
hostí, aby si ruky dezinfikovali pri každom vstupe do penziónu. 

- Všetci naši hostia majú povinnosť mať v  interiéroch penziónu prekryté horné dýcha-
cie cesty (nos a ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo pod.  

- Pokiaľ hostia počas pobytu pociťujú príznaky ochorenia, musia sa izolovať a bezod-
kladne nás o tom informovať. 

- Pohyb v priestoroch penziónu je obmedzený.  

P E N Z I Ó N  V  S T R Á N I



STRAVOVANIE V PENZIÓNE 

- Raňajky, resp. večere sa hosťom vydávajú cez výdajné okno ku konzumácii na izbe. 
V  spoločných priestoroch penziónu (zvlášť pre 4 izby penziónu a zvlášť pre apart-
mánovú časť, t.j. jedna izba a apartmán) bude v čase trvania raňajok k dispozícii ho-
rúca voda, káva a džús pri dodržaní epidemiologických pravidiel.  

- Je vypracovaný harmonogram výdaja stravy, aby bol obmedzený kontakt medzi hos-
ťami. Prosím oboznámte sa s ním pri začiatku pobytu a rešpektujte ho počas celého 
pobytu. 

Prosím rešpektujte epidemiologické opatrenia, aby ste si vy a aj ostatní hostia mohli bez-
pečne vychutnať oddych v našom penzióne v tejto situácii. V prípade opakovaného nereš-
pektovania opatrení budeme musieť dotknutých hostí požiadať o predčasné ukončenie 
pobytu bez vrátenie peňazí z dôvodu zabezpečenia dodržiavania epidemiologických opat-
rení vlády SR. 

       

        Manažment Penziónu v stráni 


