
Biztonsági intézkedések Grand Hotel Glorius, Makó 

Kedves Vendégeink! 

Örömmel értesítjük minden kedves vendégünket, hogy szállodánk 2020. május 29-től újra megnyitja kapuit az 
Önök számára. Izgatottan készülünk az Önök fogadására és nagyon várjuk már, hogy újból jókedvű, mosolygós 
vendégekkel teljen meg éttermünk, szállodánk.   

Vendégeink és munkatársaink biztonsága a legfontosabb prioritás számunkra, ezért a járványügyi helyzetre való 
tekintettel, számos védelmi intézkedést tettünk annak érdekében, hogy maximalizáljuk vendégeink biztonságát 
és biztosítsuk felhőtlen pihenését. 

Szállodánk biztonsági óvintézkedéseiről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást: 

1. Egészségi állapot: A szálloda munkatársai szavatolják, hogy csak egészségesen veszik fel a munkát és 
kérjük, hogy vendégeink is hasonlóképpen egészségesen látogassanak el hozzánk. 

2. Kézfertőtlenítés: A szálloda és éttermünk közösségi tereiben érintésmentes kézfertőtlenítő automaták 
kerültek kihelyezésre, melyek használatára kérünk minden kedves érkező és a szálloda épületében 
tartózkodó vendégünket. 

3. Takarítási protokoll: a szobák és a közösségi terek takarítása virocid, fungicid és antibakteriális 
fertőtlenítőszerek használatával történik, természetesen az eddigiekben megszokott legnagyobb 
odafigyelés mellett.  

4. Az érintkezési pontok minimalizálása érdekében a szobák takarítását kifejezetten a vendégek kérésére 
végezzük kihelyezett „Takarítást kérek” kártya esetén.  

5. Szobai bekészítések: üdvözlő italaink a szobába kerülnek bekészítésre a kontaktpontok csökkentése 
érdekében.  

6. Ingyenes szobaszervíz: a speciális helyzetre való tekintettel, vendégeink részére ingyenes szobaszervízt 
biztosítunk. 

7. Férőhelyek kiosztása: a vendéglétszám maximalizálása helyett egy előre meghatározott biztonságos 
létszám elszállásolása és vendéglátása lesz a fő szempont a szobák, férőhelyek értékesítése során.  

8. Levegőtisztítás: A szálloda területén ózongenerátort alkalmaztunk, mely léghigiéniai berendezéssel a 
szobák és a szálloda egyéb egységeinek légtere fertőtlenítésre került. A szálloda épületének összes klíma 
berendezése professzionális módon fertőtlenítésre került szakember által. A szobákban található split 
klímák a belső levegő keringtetés elvén működnek, ezért biztonsági okokból kikapcsolásra kerültek. 

9. Éttermi felszolgálás, szervírozás: Éttermünkben az étkezéseket (reggeli, ebéd, vacsora) tányérszervízes 
kiszolgálással biztosítjuk vendégeink számára.  

10. Az éttermi férőhelyek a jogszabályi előírásoknak megfelelőn a 1,5 méter asztalok közötti távolság 
megtartásával kerülnek kiosztásra. 

11. Külön figyelmet fordítunk továbbá arra, hogy az étteremben vendégeink egyszerre csak egy előre 
meghatározott létszámban tartózkodhassanak. 

12. Szállodánk hangulatos első emeleti teraszán nyugágyak és pihenési lehetőség biztosított vendégeink 
számára. 

13. Tetőtéri, mediterrán jellegű panoráma teraszunkon exkluzív pihenést biztosítunk, ahol igény esetén az 
étkezések felszolgálására is lehetőség van korlátozott számban, külön díj ellenében. 

14. Wellness és fittness részleg: Vendégeink a szálloda wellness részlegét private spa jellegűen, előzetes 
időpontfoglalással vehetik igénybe egy előre meghatározott időre (1 – 1,5 óra), melyet követően a 
helyiség teljes körű fertőtlenítése történik virocid, fungicid és antibakteriális fertőtlenítőszerek 
alkalmazásával.  

15. A nagy vendégforgalomnak kitett területek és közösségi terek (pl. lift, vizes blokkok, kilincsek, kapcsolók, 
stb.) fertőtlenítése az eddig alkalmazott protokolltól eltérően még sűrűbben kerülnek elvégzésre. 

A fenti szabályozás a jogszabályi előírások figyelembe vételével kerültek meghatározásra és a szabályozások 
változását követően kerülnek aktualizálásra. Az üzemszünet alatt a szálloda teljes körű higiéniai takarítására, 
fertőtlenítésére került sor, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a legkörültekintőbb biztonsági előkészületek 
mellett tárt karokkal várjuk kedves vendégeinket 2020. május 29-től! 

Makó, 2020. május 20.        Csábi Mihály 

szállodaigazgató 


