
COVID-19 
VENDÉGTÁJÉKOZTATÓ



Kedves Vendégeink korábban elnyert bizalmát, most a járvány-
helyzet kapcsán igyekszünk a körültekintő biztonsági intézke-
déseinkkel tovább fokozni.

Jelen helyzetben szakmai segítséget biztosít a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség által kidolgozott és megjelentetett „COVID-19 
kézikönyv szálláshelyek és vendéglátóipari egységek részére” 
kiadványa.

A jövőben a protokoll egyes részeinek módosítása a kormány-
határozatok, könnyítések/szigorítások függvénye, így a változ-
tatások jogát fenntartjuk.

Egészségügyi protokoll
a COVID-19 vírus kapcsán



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.



1. A Szálloda területén koronavírus ellen vé-
dett személy, valamint a felügyelete alatt 
lévő tizennyolcadik életévét be nem töl-
tött személy (továbbiakban: „vendég”) tar-
tózkodása megengedett. Védett személy 
az, aki ezt a koronavírus elleni védettség 
igazolásáról szóló jogszabály szerinti vé-
dettségi igazolvánnyal igazolja. 

2. A vendég köteles a Szálloda területére 
történő belépés, illetve bejelentkezés ér-
dekében a Szálloda illetékes alkalmazottja 
részére a védettségi igazolvány  bemuta-
tására. A Szálloda jogosult a védettségi 
igazolvány számának rögzítésére.

3. A 18. életévét be nem töltött vendég élet-
korát köteles a Szálloda illetékes alkal-

Készült a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának har-
madik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalma-
zandó 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 vo-
natkozó szabályokról.

Minden, amit a védettségi 
kártyáról tudni kell



mazottja a Szálloda területére történő 
belépés, illetve bejelentkezés érdekében 
ellenőrizni. A tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személy életkorának ellenőr-
zése akkor mellőzhető, ha a kiskorúság 
ténye nyilvánvaló, egyebekben azt sze-
mélyazonosító igazolványával, útlevelével, 
vezetői engedélyével vagy diákigazolvá-
nyával köteles igazolni.

4. A védettség igazolása során a vendéget 
a védettségi igazolványon feltüntetett 
személyazonosság igazolására alkalmas 
hatósági igazolvány bemutatására külön 
is fel kell hívni, azzal, hogy az azt ellenőr-
ző személy jogosult a személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolvá-
nyán szereplő adatok megismerésére, 
az adatokat azonban nem rögzítheti. Az 
adatok megismerésére, illetve rögzítésére 
vonatkozó jogosultság, illetve tilalom az 1. 
bekezdés szerinti, 18. életévét be nem töl-
tött személy életkorának igazolása során 
is megfelelően irányadó.

 Amennyiben a jelen pontban, illetve a 2. / 
és 3. / pontban meghatározott kötelezet-
tégek teljesítését a vendég megtagadja, 
úgy a Szálloda köteles a területére törté-
nő belépést, illetve bejelentkezést és ott 
tartózkodást megtagadni.

5. A Szálloda területén, az 1. / pont szerinti, 
vendégként tartózkodó személy nem kö-
teles maszkot viselni.

6. A Szállodában működő valamennyi he-
lyiség, köztük a szauna és a vasalószoba 
a vendég, azaz a koronavírus ellen védett 

személy, valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött sze-
mély által látogatható, és nem kötelesek 
maszkot viselni.

7. A Szálloda területén családi esemény vagy 
magánrendezvény abban az esetben szer-
vezhető, illetve tartható, ha azon az egy 
időben jelenlévők száma nem haladja 
meg a tíz főt.

8. Amennyiben a vendég a Szállodában on-
line módon foglalt szállást és első beje-
lentkezése alkalmából a 2./- 4./ pontban 
meghatározott kötelezettségek teljesítését 
megtagadja vagy azokat teljesíteni – bár-
milyen okból kifolyólag – nem tudja, úgy 
az a Vendég „No Show” távolmaradásának 
minősül és az ÁSZF  szerinti kötbérfizetési 
kötelezettséget vonja maga után.

9. Amennyiben Ön üzleti, gazdasági, oktatá-
si céllal érkezik, védettségi igazolvány nél-
kül, abban az esetben, tartózkodása céljá-
ról nyilatkozatot kérünk kitölteni és leadni 
érkezéskor szállodánk Recepcióján. Az eb-
ben szereplő információkért szállodánkat 
felelősség nem terheli. Ezen Vendégeink 
részére a szauna részleg nem látogatható. 
A maszkviselés alól az üzleti, gazdasági 
vagy oktatási céllal érkező vendégeink 
csak akkor mentesülnek, amennyiben 
rendelkeznek védettségi igazolvánnyal 
vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR 
teszttel, melyet a Recepción érkezéskor 
kötelesek bemutatni.

Paks, 2021. 06.25..
DBI Duna Hotel Kft.


