
BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA  

implementující směrnice Hlavního sanitárního inspektorátu a obecně závazné právní 

předpisy souvísející s bezpečnostními pravidly během epidemie COVID-19 

 

Ředitelství Western Camp Resort se obrácí se žádostí o seznamení se s těmito 
Bezpečnostními pravidly a o Vaše dodržování opatření zavedených během období epidemie 
COVID-19, které se vztahují na pobyt v našem podniku 
 

1. Před vstupem do prostoru Western Camp Resort jsou všichni hosté, kteři jsou přitomni v 

prostoru Western Camp Resort, povinni se seznámit s těmito Bezpečnostními pravidly v 

prostoru areálu Western Camp Resort a dodržovat tato ustanovení. 

2. Western Camp Resort poskytuje informace o bezpečnostních pravidlech platících v objektu 

Western Camp Resort v souvislosti s vírem COVID-19 všem hostům objektu a potenciálním 

zákazníkům.  

3. V prostoru Western Camp Resort se mohou zdržovat jen Hosté, kteří byli dříve evidováni na 

recepci Western Camp Resort. Povinnost registrace se vztahuje také na děti do 3 let.  

4. Platí přísný zákaz zdržování se neregistrovaných osob v prostoru objektu Western Camp 

Resort. Tento zákaz se nevztahuje na zaměstnance a obsluhu objektu Western Camp Resort.   

5. K registraci dochází v okamžiku příchodu Hostů do objektu na recepci Western Camp Resort. 

Prostřednictvím provedení registrace a/nebo vypořádání za pobyt ve Western Camp Resort 

při recepčním pultu se může zdržovat maximálně 1 osoba.  

6. V recepci se může v stejné době zdržovat maximálně počet Hostů přijatelný na základě 

obecně závazných právních předpisů. 

7. Doba pobytu na recepci by měla být omezena na dobu nevyhnutnou pro provedení registrace 

ve Western Camp Resort. 

8. Během registrace jsou Hosté povinni udržovat vhodný odstup mezi sebou.  

9. Všichni Hosté, kteří provádějí registraci, jsou povinni podat prohlášení o tom, že dle jejich 

nejlepšího vědomí jsou zdraví a nepředstavují ohrožení pro ostatní osoby nacházející se v 

objektu a musí odpovědět na otázky, zda během 14 dnů před datem příchodu do Western 

Camp Resort neměli příznaky v podobě horečky nad 38 stupňů, kašle nebo pocitu dušnosti, a 

také zda v období 14 dnů před příchodem do Western Camp Resort měli kontakt s osobou, u 

které byla potvrzena infekce virem COVID-19.  

10.  

11. Personál Western Camp Resort má právo odmítnout přijetí Hosta v případě, že si všimne 

patrných příznaků nemoci, zistí zvýšenou teplotu a také v případě odmítnutí podání čestného 

prohlášení uvedeného v bodu 9 výše, případně poskytnutí informací v rámci prohlášení, které 

se vztahují na riziko výskytu viru COVID-19 u Hosta.  



12. V prostoru objektu Western Camp Resort jsou hosté povinni dodržovat obecně závazné 

bezpečnostní předpisy, včetně používání osobních ochranných prostředků (masek, šátků, 

jiného povoleného zakrytí úst a nosu) - s výjmkou ubytovacích místností, dodržovat pravidla 

udržování odstupu min. 2 m jak ve vztahu k ostatním Hostům, tak i zaměstnancům 

objektu.  Výse uvedený odstup vyplývá z obecně závazaných právních předpisů, které jsou 

aktuální ke dni účinnosti těcho Bezpečnostních pravidel, v souvislosti s tímto jsou všechny 

změny v tomto rozsahu možné v případě obecně závazných právních předpisů nebo změny 

epidemiologické situace v Polsku, o čemž budou Hosté Western Camp Resort průběžně 

informováni. 

13. Hosté jsou povinni nahlásit na recepci znepokojující příznaky, které se u nich objevily během 

pobytu nebo kterých si povšimli u jiných hostů/zaměstnanců, aby mohly být oznámeny 

příslušným službám (Okresní hygienická stanice v Osvětimi, zdravotnická záchranná služba).  

14. V objektu Western Camp Resort se nacházejí informace o maximálním počtu Hostů, kteří 

mohou pobývat současně s dodržením 2 m odstupu v dané části objektu a o jejich povinnosti 

používat masky v souladu se závaznými předpisy. Informace se nacházejí před vchodem do 

objektu, v recepci, před vchodem do obchodu, v obchodu a na jiných místech v prostoru 

objektu.  

15. V prostoru objektu Western Camp Resort se na vyznačených místech nacházejí dávkovače 

dezinfekčních roztoků pro Hosty: u vchodů do prostoru objektu, před vchodem do recepce, u 

vstupu do obchodu, u vstupu do budov s pokoji a u východu ze zařízení sanitární techniky 

dedikovaných Hostům teepee. 

16. V recepci Western Camp Resort existuje možnost, aby si Hosté koupili ochranné masky a 

jednorázové rukavice.  

17. V sanitárně-hygienických místnostech objektu Western Camp Resort a před vchodem do 

recepce se nacházejí pokyny týkající se mytí rukou, sundávání a oblékání rukavic, sundávání 

a oblékání roušek, a při dávkovačích s dezinfekčním roztokem - pokyny pro správnou 

dezinfekci rukou. 

18. Ve všech místnostech objektu Western Camp Resort je udržován pořádek pomocí dostupného 

vybavení a prostředků pro mytí a dezinfekci. Na pořádkové práce se vztahuje dozor vedoucího 

personálu.  

19. Během provedení jakýchkoli služebních činnosti dodržuje personál objektu Western Camp 

Resort požadovaný prostor odstupu mezi personálem a Hosty (minimálně 2 metry) 

20. Během pobytu ve Western Camp Resort mohou registrovaní Hosté využívat: 

a) ubytovací místa (domky se soukromými koupelnami, vigvamy se společnými 

sanitárními místnostmi). Vzhledem ke 3 dostupním satnitárním místnostem určeným 

pro Hosty, kteři jsou ubytovaní ve vigvamech, Western Camp Resort povoluje 



zpřístupnění maximálně 3 vigvamů pro pronájem na hotelový den za účelem 

exkluzivního pronájmu sanitárních místností pro Hosty ubytované ve vigvamech.   

b) stanoviště s ohništěm - za poplatek v souladu s platným ceníkem, nutná rezervace dne 

a hodiny užívání. Dostupné je každé druhé stanoviště (vzdálenost mezi stanovišti je 

nejméně 3m) Na stanovištích mohou být výhradně osoby ubytované ve stejném 

ubytovacím zařízení. Konzumace jídel připravených na stanovištích s ohništěm je 

povolená jen na ubytovacích zařízeních. Stanoviště a přístupová cesta mezi 

stanovištěm a ubytovacím zařízením jsou vhodně značeny, 

c) stanoviště pro rybaření - za poplatek v souladu s platným ceníkem, nutná rezervace 

dne a hodiny užívání. Vzdálenost mezi těmito stanovišti je nejméně 5 m. Na 1 stanovišti 

mohou být výhradně osoby ubytovány ve stejném ubytovacím zařízení,  

d) volejbalového hřiště - pronajímané exkluzivně osobám ubytovaným ve stejnému 

ubytovacím zařízení, nutnost předchozí rezervace dne a hodiny využití, maximální 

doba využití - 1h/den/pokoj, 

e) fotbalové hřiště - pronajímané bez poplatku exkluzivně pro osoby ubytované v 

stejnému ubytovacím objektu, nutnost předchozí rezervace dne a hodiny využití, 

maximální doba využití - 1h/doba/pokoj. 

21. V objektu Western Camp Resort do odvolání jsou/mohou být vyloučeny z použití nasledující 

atrakce: venkovní kino, hřiště na badminton, každé druhé stanoviště s ohništěm, dětské hřiště, 

jídelní sál a barové místnosti restaurace.  

22. Využívání místností, ve kterých se konají porady, probíhá v souladu s pravidly o dodržování 

vzdálenosti min. 2 m odstupu mezi osobami. 

23. Hosté jsou povinni vrátit vypůjčené sportovní příslušenství (míče, udice) na označené místo 

za účelem dezinfekce. Každý kus vypůjčeného vybavení se dezinfikuje ihned po odevzdání. 

24. Ve Western Camp Resort se průběžně provádí dezinfekce, minimálně jednou za hodinu: 

obecních toalet, recepčního pultu (po každém hostovi), klik, madel, telefonů, klávesnic 

počítačů, zařízení v sociálních místnostech a ostatních místnostech, často dotýkaných 

povrchů. 

25. Ve Western Camp Resort je do odvolání vyloučena možnost uklízení ubytovacích míst během 

pobyt Hostů.  

26. Po ukončení pobytu Hostů každé ubytovací místo je rutinně uklizeno a všechny dezinfikovány 

všechny dotykové povrchy (včetně opěradel židlí), vybavení (např. dálkové ovládače) a 

koupelny a místnosti jsou větrány. 

27. Všechny společné prostory objektu Western Camp Resort jsou systematicky větrány v 

určených časových intervalech (každá hodina po dobu 15 minut). 

28. Restaurace a bar v objektu Western Camp Resort fungují v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a se zachovaním aktuálních bezpečnostních pravidel. Všechny informace 



o aktuálních pravidlech fungování restaurace a baru se nacházejí v prostoru objektu Western 

Camp Resort.  

29. V souvislosti s ohrožením virem COVID-19 si Western Camp Resort vyhrazuje právo kdykoliv 

zastavit poskytování nebo omezení poskytování služeb, které by zvyšovali ohrožení hostů a 

personálu objektu.  

30. V recepci Western Camp Resort se nacházejí potřebná telefonní čísla hygienických stanic 

zdravotnických služeb apod.  

31. Během pobytu ve Western Camp Resort jsou hosté povinni dodržovat vhodnou osobní 

hygienu v souladu s doporučeními, oběcně závaznými právními předpisy a bezpečnostními 

pravdly objektu Western Camp Resort.  

32. Vzhledem aktuálnímu stavu epidemie si je každý Host, který se zdržuje v objektu Western 

Camp Resort plně vědom, že v případě objevu rizika výskytu viru COVID-19 u Hosta budou 

implementovány postupy vyplývající z doporučení příslušných orgánů a obecně závazných 

právních předpisů, včetně izolace v ubytovacím objektu v případě podezření infekce, 

oznámení daného zdravotnického dispečera o podezření, upozornění dané Okresní 

hygienické stanice v Osvětimi. 

33. Objekt Western Camp Resort byl přizpůsoben k využití Hostů v souladu s doporučeními 

Hlavního sanitárního inspektorátu a Ministerstva rozvoje. 

34. Western Camp Resort si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tato Bezpečnostní pravidla. 

kdykoliv, v závislosti od epidemiologické situace v Polsku a na změnách obecně závazných 

právních předpisů. 

 

 


