COVID-19
VENDÉGTÁJÉKOZTATÓ

Egészségügyi protokoll
a COVID-19 vírus kapcsán
Kedves Vendégeink korábban elnyert bizalmát, most a járványhelyzet kapcsán igyekszünk a körültekintő biztonsági intézkedéseinkkel tovább fokozni.
Jelen helyzetben szakmai segítséget biztosít a Magyar Turisztikai Ügynökség által kidolgozott és megjelentetett „COVID-19
kézikönyv szálláshelyek és vendéglátóipari egységek részére”
kiadványa.
A jövőben a protokoll egyes részeinek módosítása a kormányhatározatok, könnyítések/szigorítások függvénye, így a változtatások jogát fenntartjuk.

Vendégeinkkel érintkező munkatársaink szájmaszkot viselnek
munkájuk során.
Önöket arra kérjük, hogy harmóniában velünk tartsák be az
egészségügyi helyzet miatt hozott új szabályokat. A szállodai
tartózkodásuk során tartsák be a 1,5 m-es egymástól való
távolságot.

Minden, amit a védettségi
kártyáról tudni kell

Készült a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek
módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében,
annak hatályba lépését követően a Thermal Hotel Visegrádban
(továbbiakban: „Szálloda”) szálláshelyet igénybe vevőkre vonatkozó szabályokról.
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