
 

Mimořádný provozní řád hotelu 

v souvislosti s Definovanými doporučenými podmínkami, vztahujícími se k plánu 

uvolňování dne 25.5.2020, vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR 

 

Provozovna: Wellness & spa hotel Villa Regenhart, Josefa Hory 673, 790 01 Jeseník 

Provozovatel: Villa Regenhart, a.s., Platnéřská 191/2, 110 00 Praha, IČ: 24131199 

Platnost: Mimořádný provozní řád platí od 25.5.2020 do odvolání. 

Jakožto provozovatel hotelových, wellness a stravovacích služeb představujeme pro 

jednotlivé úseky hotelu mimořádná hygienická pravidla, která budou dodržována za účelem 

minimalizace rizika nákazy onemocněním covid-19 jak u hotelových hostů, tak personálu. 

 

I. Úsek recepce 

• Recepční hotelu jsou povinny během celé směny používat roušky a látkové rukavice. 

• Pro hotelové hosty i personál je v prostoru recepce k dispozici dezinfekce. 

• Pravidelně, minimálně však jednou za hodinu je dezinfikován recepční pult, stoleček a 

křesílka v prostoru recepce. 

• V prostorách recepce je dodržován minimální odstup 2 metry mezi zákazníky 

navzájem i mezi personál a zákazníky.  

• Kontakt mezi zaměstnanci a hosty, i dotykový kontakt se spotřebním zbožím 

omezujeme pouze na to, co je nezbytně nutné. 

• Před ubytováním nového hosta jsou dezinfikovány klíče od pokoje. 

• Upřednostňujeme bezkontaktní elektronický check-in. Stejně tak upřednostňujeme 

bezkontaktní platby kartou nebo mobilním telefonem. 

• Do všech prostor hotelu je zakázán vstup osob s příznaky respiračního onemocnění. 

V případě zjištění příznaků u někoho z přítomných hostů bude host izolován na svém 

pokoji, recepční pro něj přivolá rychlou záchrannou službu. 

 

II. Úsek housekeepingu 

• Přísně se dodržují příslušné standardy hygieny a čistoty, zejména při úklidu pokojů a 

společných prostor. 

• Na pokojích probíhá denní výměna osušek, ručníků a koupelnových předložek. 



• V hotelových pokojích je minimalizováno používání takových předmětů, které jsou 

používány více hosty. Jedná se např. o dekorativní polštáře, přehozy přes postel, 

propisky, zápisníky, hotelové složky.  

• Před ubytováním nového hosta jsou kromě běžného úklidu a výměny prádla 

dezinfikovány všechny kontaktní plochy (vypínače, kliky, madla, opěradla), koupelny i 

toalety. Celý prostor pokoje i toalety je před ubytováním nového hosta dezinfikován 

přístrojem Ulsonix cleaning instrument. Tímto přístrojem je rovněž dezinfikován 

prostor minibarů a skříní. 

• Nezbytné předměty, které jsou standartně používány více hosty (například dálkové 

ovladače), jsou vždy při ukončení pobytu během kompletního úklidu dezinfikovány. 

• Použité ložní prádlo je do pravidelného odvozu do prádelny uskladněno mimo hlavní 

budovu hotelu. 

• Úklid a dezinfekce dámských a pánských toalet v přízemí hotelu je prováděn každou 

hodinu v době od 7:00 do 22:00. Na toaletách je vyvěšen návod, jak si správně mýt 

ruce. 

• Pravidelně jsou dezinfikovány prostory a tlačítka ve výtahu, madla i kliky ve všech 

společných prostorách hotelu včetně hotelového schodiště. 

 

III. Úsek wellness 

• Všichni návštěvníci jsou při vstupu do wellness centra povinni si vydezinfikovat ruce. 

• Dezinfekce je kromě wellness recepce k dispozici i v prostorách šaten, odpočinkové 

zóny, u bazénu, v masérnách a v privátním wellness centru.  

• Všechny sauny jsou nastaveny na minimální teplotu 70 stupňů Celsia. 

• Parní sauna je mimo provoz. 

• Kapacita wellness centra může být snížená dle aktuálního uvážení poskytovatele a to 

tak, aby byl dodržen minimální rozestup 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten. 

• Pohyb osob v saunách je regulován tak, aby obsazenost sauny nepřesáhla 1 osobu na 

4 metry3.  Maximální kapacita finské a solné sauny je 4 osoby. 

• Personál pravidelně kontroluje pobyt hostů v saunách a dodržování veškerých 

hygienických opatření.  

• Personál pravidelně dezinfikuje všechna dotyková místa (kliky, madla, úchyty, křesla, 

lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC). 

• Všechna lehátka se podkládají prostěradlem, které je po odchodu hosta vyměněno. 

• Všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky). 

• Vzduchotechnika se zapíná 2 hodiny před začátkem provozu wellness centra a 

funguje na zvýšený výkon. 

• Pobyt v šatnách by měl být omezen na minimum. 

• V šatnách dochází k průběžné dekontaminaci míst, kudy hosté prochází.  

• Vnitřky šatních skříněk i klíčky od skříněk jsou denně po skončení prostoru 

dezinfikovány. 

• Při poskytování masérských služeb masér kromě roušky používá i ochranný štít. Před 

a po masáži je masér povinen si umýt a vydezinfikovat ruce. 

 



IV. Úsek restaurace, baru a hotelové terasy 

• Při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku zajištěna možnost dezinfekce rukou 

pro hosty.  

• Dezinfekce židlí a stolů probíhá personálem před usazením každé nové skupiny 

zákazníků. 

• Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné. 

• Nošení roušek hosty je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Klient musí mít roušku 

vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách 

•  Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve v 

•  

• zájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně 

čekací zóny restaurace či toalet 

• Provozovatel postupuje tak, aby zajistil dodržování všech stanovených preventivních 

opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést k ignoraci 

prevence a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí) 

• Rozmístění stolů v restauraci i na terase je rozplánováno, aby sedící hosté ve 

kterékoliv její části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob. 

 

V. Úsek snídaňové jídelny 

• Před usazením každého hosta jsou dezinfikovány židle i stůl. 

• Založení stolu probíhá až po usazení hostů. V případě bufetové formy snídaně 

nakládá suroviny pouze kuchař, hosté si z bufetu nevybírají pokrmy sami. 

• Servis nápojů (káva, džusy, čaj, voda) zajišťuje číšník na základě objednávky hostů. 

 

 

 

 

 


