
BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY  

implementujúce usmernenia GIS a všeobecne uplatniteľné právne ustanovenia 

týkajúce sa bezpečnostných zásad počas epidémie COVID-19 v Poľsku 

 

Vedenie Western Camp Resort Vás žiada, aby ste sa oboznámili s týmito bezpečnostnými 
zásadami a dodržiavali predpisy týkajúce sa pobytu v našom zariadení, zavedené počas 
epidémie COVID-19. 
 

1. Pred vstupom do priestorov Western Camp Resort sú všetci Hostia nachádzajúci sa v 

priestoroch zariadenia Western Camp Resort povinní prečítať si tieto bezpečnostné zásady 

zariadenia Western Camp Resort a dodržiavať tieto ustanovenia. 

2. Western Camp Resort poskytuje informácie o bezpečnostných zásadách uplatňovaných v 

zariadení Western Camp Resort v súvislosti s vírusom COVID-19 všetkým Hosťom zariadenia 

a potenciálnym zákazníkom.  

3. V priestoroch Western Camp Resort sa môžu nachádzať iba Hostia, ktorí sa predtým 

zaregistrovali na recepcii Western Camp Resort. Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na deti 

do 3 rokov veku.  

4. Platí absolútny zákaz zdržiavania sa neregistrovaných osob v priestoroch zariadenia Western 

Camp Resort. Vyššie uvedený zákaz sa nevzťahuje na zamestnancov a pracovníkov obsluhy 

Western Camp Resort.   

5. Registrácia prebieha pri príchode na recepciu zariadenia Western Camp Resort. Pri registrácii 

a/alebo plateniu za pobyt v Western Camp Resort môže pri recepčnom pulte stať maximálne 

1 osoba.  

6. V recepcii sa môže súčasne nachádzať maximálny počet Hostí povolený všeobecne platnými 

právnymi predpismi. 

7. Čas strávený na recepcii by sa mal obmedziť na čas potrebný na registráciu v Western Camp 

Resort. 

8. Počas registrácie sú Hostia povinní udržiavať primeranú vzdialenosť medzi sebou.  

9. Všetci Hostia pri registrácii sú povinní predložiť vyhlásenie, že podľa ich 

najlepšieho vedomia sú zdraví a nepredstavujú hrozbu pre iné osoby, ktoré sa 

zdržiavajú v zariadení, a odpovedať na otázky, či do 14 dní pred príchodom do 

Western Camp Resort sa u nich nevyskytli príznaky, ako je horúčka nad 38 stupňov, 

kašeľ alebo pocit dychu, a či do 14 dní pred príchodom do Western Camp Resort 

boli v kontakte s osobou, u ktorej bola potvrdená infekcia COVID -19.  

10. Každá osoba, ktorá sa zaregistruje na recepcii Western Camp Resort, bude mať meranú 

teplotu tela. 

11.10. Zamestnanci Western Camp Resort majú právo odmietnuť prijatie hosťa v 

prípade akýchkoľvek zjavných príznakov choroby, zvýšenej telesnej teploty, 



odmietnutia predložiť vyhlásenie uvedené v bode 9 vyššie, alebo pri poskytnutiu 

informácií vo vyhlásení naznačujúcich riziko, že Hosť bude mať vírus COVID -19.  

12.11. V priestoroch zariadenia Western Camp Resort sú Hostia povinní dodržiavať 

všeobecne platné bezpečnostné predpisy, vrátane nosenia osobných ochranných 

prostriedkov (rúška, šály, iné prijateľné kryty úst a nosa) - s výnimkou izieb, dodržiavania 

pravidiel udržiavania minimálnej vzdialenosti 2 m vo vzťahu k iným Hosťom aj k 

zamestnancom zariadenia. Uvedená vzdialenosť vyplýva z všeobecných právnych predpisov 

platných k dátumu zavedenia týchto bezpečnostných zásad, preto sú v tomto ohľade možné 

akékoľvek zmeny v prípade zmeny všeobecne uplatniteľného práva alebo zmeny 

epidemiologickej situácie v Poľsku, o čom budú Hostia Western Camp Resort priebežne 

informovaní. 

13.12. Hostia sú povinní nahlásiť recepcii Western Camp Resort znepokojujúce príznaky, 

ktoré sa objavili počas ich pobytu alebo ktoré boli pozorované u ostatných 

hostí/zamestnancov, aby mohli byť nahlásení príslušným službám (Okresná sanitárna a 

epidemiologická stanica v Oświęcim, záchranná služba).  

14.13. Vo Western Camp Resort sa nachádzajú informácie o maximálnom počte Hostí, ktorí 

môžu mať súčasne 2 m odstup od seba v danej časti zariadenia a o povinnosti používať rúška 

v súlade s platnými predpismi. Informácie sú k dispozícii pred vchodom do zariadenia, na 

recepcii, pred vstupom do obchodu, v obchode aj na iných miestach v areáli.  

15.14. V priestoroch zariadenia Western Camp Resort sa nachádzajú dávkovacie zariadenia 

s tekutými dezinfekčnými prostriedkami na ruky pre Hostí: pri vchodoch do priestorov 

zariadenia, pred vchodom na recepciu, pri vchode do obchodu, pri vchode do budov s izbami 

a pri východe zo sanitárnych zariadení určených pre Hostí típí. 

16.15. Na recepcii Western Camp Resort si Hostia môžu kúpiť ochranné rúška a jednorazové 

rukavice.  

17.16. V sanitárnych a hygienických zariadeniach Western Camp Resort a pred vstupom na 

recepciu sú pokyny týkajúce sa umývania rúk, odstránenia a nasadenia rukavíc, odstránenia 

a nasadenia rúška, a pri dávkovacích zariadeniach s tekutými dezinfekčnými prostriedkami - 

pokyny na správnu dezinfekciu rúk. 

18.17. Vo všetkých izbách zariadenia Western Camp Resort je udržiavaný poriadok pomocou 

dostupného vybavenia a čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Upratovacie práce sú pod 

dohľadom vedúcich pracovníkov.  

19.18. Personál Western Camp Resort musí pri výkone svojich povinností dodržiavať 

požadovanú vzdialenosť medzi personálom a Hosťami (minimálne 2 metre). 

20.19. Počas pobytu v Western Camp Resort môžu registrovaní Hostia využívať: 

a) ubytovanie (domky s vlastnou kúpeľňou, típí so spoločným sociálnym zariadením). 

Vzhľadom k 3 sanitárnym zariadeniam, ktoré sú k dispozícii pre Hostí ubytovaných v 



típí, umožňuje Western Camp Resort prenájom maximálne 3 típí/deň  z dôvodu 

prenájmu sanitárnych zariadení iba pre Hostí ubytovaných v konkrétnom típí,   

b) ohniskové miesta - splatné podľa aktuálneho cenníka, požaduje sa rezervácia dňa a 

času použitia. K dispozícii je každé druhé miesto (vzdialenosť medzi miestami je 

najmenej 3 m). Na mieste sa môžu zdržiavať iba osoby ubytované v rovnakom 

ubytovacom zariadení. Konzumácia jedál pripravených v ohniskových miestach je 

povolená iba v ubytovacích miestach. Ohniskové miesto a prístupová cesta medzi 

týmto miestom a ubytovacím miestom sú príslušne označené, 

c) rybárske miesta - splatné podľa aktuálneho cenníka, požaduje sa rezervácia dňa a 

času použitia. Vzdialenosť medzi miestami je najmenej 5 metrov. Na 1 mieste sa môžu 

zdržiavať iba osoby ubytované v rovnakom ubytovacom zariadení.  

d) volejbalové kurty - prenajímané výhradne osobami ubytovanými v rovnakom 

ubytovacom zariadení, je nutná predchádzajúca rezervácia dňa a času použitia, 

maximálna doba používania - 1 h/deň/izba, 

e) futbalové ihriská - prenajímané bezplatne výhradne osobami ubytovanými v rovnakom 

ubytovacom zariadení, je nutná predchádzajúca rezervácia dňa a času použitia, 

maximálna doba používania - 1 h/deň/izba. 

21.20. V zariadení Western Camp Resort sú/môžu byť až do odvolania zrušené nasledujúce 

atrakcie: vonkajšie kino, bedmintonové miesta, každé druhé ohniskové miesto, detské ihriská, 

jedáleň a bar v reštaurácii.  

22.21. Využívanie miestností, v ktorých sa konajú stretnutia, je v súlade s pravidlami 

udržiavania vzdialenosti najmenej 2 m medzi ľuďmi. 

23.22. Hostia sú povinní vrátiť prenajaté športové vybavenie (lopty, rybárske prúty) na určené 

miesto za účelom dezinfekcie. Každé vybavenie prenajaté hosťom sa dezinfikuje okamžite po 

odovzdaní. 

24.23. V Western Camp Resort sa dezinfekcia vykonáva pravidelne, minimálne každú hodinu: 

všeobecné toalety, recepčný pult (po každom hosťovi), kľučky dverí, zábradlia, úchyty, 

telefóny, počítačové klávesnice, prístroje v sociálnych zariadeniach a iné, často dotýkané 

povrchy. 

25.24. Vo Western Camp Resort je možnosť upratovania izby počas pobytu Hostí až do 

odvolania zakázaná.  

26.25. Po ukončení pobytu hostí je každá izba predmetom bežného čistenia a dezinfekcie 

všetkých dotykových povrchov (vrátane operadiel stoličiek), vybavenia (napr. diaľkové 

ovládanie) a kúpeľne a dôkladného vetrania miestnosti. 

27.26. Všetky spoločné priestory zariadenia Western Camp Resort sú systematicky vetrané v 

určených časových intervaloch (každú hodinu 15 minút). 



28.27. Reštaurácia a bar v zariadení Western Camp Resort fungujú v súlade s platnými 

právnymi predpismi a platnými bezpečnostnými zásadami. Všetky informácie o aktuálnych 

zásadách prevádzky  reštaurácie a baru sa nachádzajú v priestoroch zariadenia Western 

Camp Resort.  

29.28. Vzhľadom k hrozbe vírusu COVID-19 si Western Camp Resort vyhradzuje právo 

kedykoľvek pozastaviť alebo obmedziť služby, ktoré by zvyšovali hrozbu pre hostí a 

zamestnancov.  

30.29. Na recepcii Western Camp Resort nájdete potrebné telefónne čísla na sanitárne a 

epidemiologické stanice, zdravotnícke služby atď.  

31.30. Počas pobytu v Western Camp Resort sú Hostia povinní udržiavať náležitú osobnú 

hygienu v súlade s pokynmi, všeobecne platnými právnymi predpismi a bezpečnostnými 

zásadami Western Camp Resort.  

32.31. Vzhľadom na súčasný stav epidémie si každý Hosť, ktorý sa nachádza v priestoroch 

zariadenia Western Camp Resort, plne uvedomuje, že v prípade rizika, že bude hosť 

vystavený vírusu COVID-19, sa budú vykonávať postupy vyplývajúce z odporúčaní 

príslušných orgánov a všeobecne platných zákonov, vrátane izolácie v ubytovacom zariadení 

v prípade podozrenia na infekciu, oznámenia lekárskemu dispečerovi podozrenia na chorobu, 

oznámenia Okresnej sanitárnej a epidemiologickej stanice v Oświęcim. 

33.32. Zariadenie Western Camp Resort bolo prispôsobené pre použitie Hostí v súlade s 

odporúčaniami GIS a Ministerstva pre rozvoj. 

34.33. Western Camp Resort si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie týchto 

Bezpečnostných zásad. kedykoľvek, v závislosti od epidemiologického stavu v Poľsku a zmien 

vo všeobecne platných právnych predpisoch. 

 

 


