
 

Zgodnie z zaleceniami udostępnionymi na stronie www.gov.pl prosimy Państwa o zapoznanie się z 

poniższymi procedurami bezpieczeństwa i informacjami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem 

zakażeń wirusowych, w tym powodujących chorobę COVID-19. 

Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo nas wszystkich :) 

 

 W Czaplisku stosujemy poniższe zasady: 

1. Po każdym wyjeździe Gości wietrzymy, sprzątamy i dezynfekujemy wszystkie powierzchnie 

dotykowe w pokojach i łazienkach. 

2. Dezynfekujemy powierzchnie dotykowe w miejscach ogólnodostępnych. 

3. Udostępniamy Gościom pilot do bramy z funkcją uchylną („furtka”). 

4. Pościel pierzemy w temp. min. 60`C, a ręczniki w 90`C. 

5. Aktualnie nie udostępniamy suszarek. 

6. Dezynfekujemy sprzęty udostępniane Gościom (np. sprzęt sportowy) po każdym użyciu. 

7. Udostępniamy Państwu instrukcje dot. mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania 

rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. 

8. W każdym apartamencie znajduje się środek dezynfekujący udostępniony Państwu do 

użytku. 

9. Obowiązuje zakaz przebywania w Czaplisku osób nie będących naszymi Gośćmi. 

10. Mamy wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażony w środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

W związku z zaleceniami udostępnionymi na stronie www.gov.pl w przypadku stwierdzenia 

wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, 

zastrzegamy sobie możliwość nie wpuszczenia osoby z tego typu objawami na teren Czapliska. 

 

Osoby, które nie czują się dobrze proszone są o kontakt z odpowiednimi służbami pod numerami: 

Służby medyczne: 999 lub 112 

Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Iławie (ul. Sienkiewicza 10) : 89 649 04 20 (7:00-15:00) 

lub 661 121 311 (całodobowo) 

Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Ostródzie (ul. Kościuszki 2) : 89 646 08 77 (7:30-16:00) 

lub 601 895 096 (całodobowo) 

 

Jeśli przestajecie się Państwo czuć dobrze podczas pobytu u nas, bardzo prosimy o natychmiastową 

informację – podejmiemy wszystkie niezbędne kroki w celu zadbania o Państwa oraz innych Gości. 

Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za siebie nawzajem :) 

Bardzo dziękujemy za współpracę! 

Ika i Jan 
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