
 
 

 

Z radością informujemy, że od 18 maja 2020 roku Ośrodek Wypoczynkowy Cubex wznawia 
działalność. Serdecznie zapraszamy wszystkich wczasowiczów do skorzystania z naszych 
usług. 

 

BEZPIECZNA LOKALIZACJA OWCUBEX 

- OW CUBEX położony jest w Stegnie w lesie z dala od innych ośrodków 

- główną atrakcją jest wielokilometrowa plaża, gdzie zachowanie odległości 2 m nie stanowi 
problemu    

- obiekt położony jest na prawie 1,5 ha, a Wczasowicze są zakwaterowani w domkach 
wolnostojących lub czterech pawilonach z niedużą ilością pokoi    

- przy pełnym obłożeniu obiektu dajemy możliwość zachowania bezpiecznej odległości 
minimum 2 metrów we wszystkich pomieszczeniach. Goście przebywający w Ośrodku nie są 
narażeni na bezpośrednie kontakty z dużą liczbą osób  

 

BEZPIECZEŃSTO W OŚRODKU 

- na teren obiektu mają wstęp wyłącznie Goście Ośrodka, pracownicy i dostawcy 

- - wszyscy Goście, pracownicy oraz dostawcy poddawani są w razie potrzeby kontroli 
temperatury 

- Goście, dostawcy i pracownicy mają obowiązek zdezynfekować ręce po wejściu na teren 
obiektu 

- każdy pracownik obiektu ma mierzoną temperaturę co 4 godziny podczas pełnienia 
obowiązków służbowych 

 



BEZPIECZNE WNĘTRZA 

RECEPCJA 

- przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Gość 

- wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w 
odległości co 2 metry 

- recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i przyłbicach 

- dezynfekujemy ladę recepcyjną po każdym Gościu 

- przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk 

- zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych  

 

POKOJE 

- ozonujemy i wietrzymy pokoje po każdym pobycie 

- każdy pokój hotelowy jest generalnie sprzątany, a wszystkie powierzchnie takie jak blat, 
kran, sedes, biurko, klamki, pilot do telewizora są dezynfekowane specjalnymi środkami 
odkażającymi 

- w każdym budynku, domku znajduje się instrukcja jak należy prawidłowo myć dłonie 

- panie sprzątające wyposażone są w przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe. Po sprzątnięciu 
pokoju osoba sprzątająca zdejmuje rękawiczki, dezynfekuje ręce i w nowych wprowadza do 
pokoju czyste rzeczy takie jak ręczniki, pościel 

 

POSIŁKI 

- zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów posiłki mogą być serwowane na stołówce z 
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa 

- stoliki są rozstawione w odległości 2m od siebie 

- przestrzegana jest ilość osób na ilość m2 

- wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami Sanepid-
u przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny 

- kelnerzy są wyposażeni w maski ochronne oraz jednorazowe rękawiczki 

 

 



PRZESTRZENIE OGÓLNEGO UŻYTKU 

- zakupiliśmy nowoczesny sprzęt do rozpylania środków dezynfekujących w przestrzeniach 
ogólnych 

- w ośrodkowych łazienkach i przestrzeniach ogólnych umieszczone są płyny do dezynfekcji 
rąk oraz instrukcja jak poprawnie myć dłonie 

- co 4 godziny dezynfekujemy klamki, poręcze na klatkach schodowych 

- przestrzenie Ośrodka są czyszczone przez personel wyposażony w jednorazowe rękawiczki i 
maski ochronne, które są regularnie wymieniane 

- ograniczyliśmy liczbę osób przebywających jednocześnie w powierzchniach wspólnych 

 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE 

- zachęcamy Gości do regularnego mycia rąk mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w 
budynkach  

- zachęcamy Gości do utrzymywania bezpiecznych odległości w kontaktach bezpośrednich  

- w łazienkach i przestrzeniach ogólnych, recepcji oraz stołówce umieszczone są płyny do 
dezynfekcji rąk 

- zachęcamy wszystkich Gości i pracowników do uśmiechu na powitanie w zastępstwie 
uścisku dłoni 

- zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wejściem do stołówki czy recepcji 


