
Kodeks zasad dla zapewnienia bezpieczeństwa 
w obiekcie Fulinowo w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Drodzy Fulinowcy,

Wasze bezpieczeństwo oraz Waszych bliskich jest w dzisiejszych czasach naszą najwyższą wartością 
i priorytetem. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce poniżej przedstawiamy 12 zasad, które po-
zwolą cieszyć się udanym pobytem w naszych apartamentach. 

1. Fulinowo zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - klamek, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich na tere-
nie swoich obiektów. 

2. Na patio może przebywać nie więcej niż 8 osób w odległości 2 metrów.

3. Prosimy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem oraz gośćmi (minimum 
2 metry).

4. Prosimy o bezwzględny zakaz przebywania na terenie Fulinowa osób nie zakwaterowanych.

5. W trakcie epidemii nie dokonuje się sprzątania pokoi na życzenie podczas pobytu.

6. Drobne usterki w pokojach będą realizowane do dwóch dni. Jeśli usterka będzie nie możliwa do rozwiązania 
jej usunięcie może nastąpić dopiero po opuszczeniu przez gości pokoju. 

7. Rutynowe sprzątnięcie pokoju będzie kończone dezynfekcją wszystkich powierzchni dotykowych (w tym opar-
cia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntownym wywietrzeniem pomieszczeń.

8. Potrzebę odpłatnej wymiany ręczników lub pościeli prosimy zgłaszać telefonicznie. 

9. Pościel oraz ręczniki są prane w pralni chemicznej, która także ma własne zapewnienia bezpieczeństwa 
w trakcie epidemii (do wglądu na życzenie).

10. Proces meldunku oraz rozliczenia za pobyt został ograniczony do minimum i odbywa się w 100% online. Karta 
meldunkowa znajduje się w apartamencie. Prosimy o jej wypełnienie i pozostawienie w widocznym miejscu 
po wyjeździe.

11. Prosimy o uregulowanie należności za pobyt + opłata miejscowa 2,20 zł/osoba/doba najpóźniej na dzień przed 
Państwa przyjazdem oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres apartamenty@fulinowo.pl.

12. Klucz do Państwa pokoju będzie znajdował się w drzwiach od wewnętrznej strony, natomiast przy wyjeździe 
prosimy o przełożenie klucza na zewnętrzną stronę drzwi.

13. Doba hotelowa trwa w godzinach 16:00 – 10:00.

Dbajmy o siebie nawzajem!

Zespół Fulinowo


