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Drodzy Goście,

Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najwyższą wartością.

W związku z sytuacją epidemiczną wdrożyliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które mamy 

nadzieję pozwolą cieszyć się Wam bezpiecznym i spokojnym pobytem w naszych apartamentach. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. 

Kompleks DUNE to jeden z najbardziej popularnych obiektów na polskim wybrzeżu, który położony jest 

w pierwszej linii brzegowej w miejscowości Mielno. To co czyni go wyjątkowym oprócz bezpośredniej 

bliskości plaży i morza, to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa wynikające z przebywania

w niezależnym mieszkaniu oraz wspaniała architektura kompleksu, którą tworzą 3 oddzielne budynki 

o łącznej liczbie 330 luksusowo urządzonych apartamentów.  W tej lokalizacji oferujemy w pełni niezależne, 

wyposażone w aneksy kuchenne apartamenty z centralnym oraz bocznym widokiem na morze, z wyjściem 

na basen zewnętrzny, z tarasami, usytuowane przy samej plaży. Infrastruktura towarzysząca obiektu to 

baseny zewnętrzne, wewnętrzne, salka fitness, sauna oraz restauracje.
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Twój pobyt w bezpiecznych warunkach



RECEPCJA

+  Łączna liczba Gości przebywająca w lobby recepcyjnym, w oczekiwaniu na zameldowanie nie może być większa
      niż 2 osoby na  jedno stanowisko.

+  Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość. 

+  Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry.

+  Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi.

+  Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując przy tym kompleksową obsługę klienta.

+  Pracownicy Recepcji obsługują Gości w maseczkach ochronnych oraz jednorazowych rękawiczkach .

+  Części wspólne kompleksu między innymi takie jak: wejścia do budynków, lobby zostały wyposażone przez
      Zarządcę w dezynfektory bezdotykowe dla Gości.

+  Prosimy Gości o dezynfekcję rąk przed rozpoczęciem procesu meldunku.

+  Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie
      dezynfekowane przez pracowników.

+  Podczas meldunku informujemy Gości o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa w obiekcie.

+  Istnieje bezwzględny zakaz przebywania w apartamencie osób niezameldowanych.

+  Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych, terminale dezynfekujemy po każdym użyciu.

+  Na bieżąco dezynfekujemy klucze do apartamentu, chipy do kontroli dostępu oraz piloty do bramy garażowej.

+  Codzienne wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń Recepcji.

APARTAMENTY

+  Dezynfekujemy, a w miarę możliwości ozonujemy każdy apartament po wyjeździe Gości.

+  Wietrzymy apartamenty po każdym pobycie przez co najmniej 15 minut.

+  Każdy apartament posiada możliwość otworzenia okna lub drzwi balkonowych.

+  Każdy apartament jest generalnie sprzątany po wyjeździe Gości, a wszystkie powierzchnie takie jak blaty, 
      klamki, włączniki, pilot do telewizora oraz wyposażenie aneksu kuchennego (lodówka, naczynia, zastawa) są
      dezynfekowane przez Naszych pracowników specjalnymi środkami odkażającymi.

+  Ewentualna dodatkowa pościel oraz ręczniki są dostarczane przez obsługę w specjalnych foliowych osłonach.

+  Pościel hotelową oddajemy do zewnętrznej wyspecjalizowanej Firmy Piorącej, która dostarcza nam pościel
      zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.

+  Pracownicy sprzątający apartament są wyposażeni w maseczki ochronne i rękawice jednorazowe, które
      są utylizowane po zakończeniu sprzątania danego apartamentu.

+  W trosce o bezpieczeństwo, usunęliśmy z apartamentów zbędne przedmioty i informatory.

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

+  W miejscach ogólnodostępnych, w tym lobby recepcji oraz wejścia do budynków Zarządca obiektów 
      udostępnił dezynfektory bezdotykowe.

+  Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne są regularnie wietrzone oraz dezynfekowane.

+  W częściach wspólnych prosimy o korzystanie z maseczek.

+  Obsługa budynków ze szczególną dokładnością dezynfekuje windy, poręcze na klatkach schodowych
      w częściach wspólnych.

PRACOWNICY

+  Wszyscy pracownicy bezwzględnie przestrzegają zasad pracy w maseczkach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych.

+  Każdy pracownik regularnie dezynfekuje swoje miejsce pracy oraz dba o higienę i czystość rąk.

+  Zapewniliśmy precyzyjne szkolenia dla pracowników obsługujących Państwa pobyt w apartamencie
      z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa.

+  Systematycznie informujemy personel o zachowaniu szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.

+  Przed rozpoczęciem pracy, mierzymy temperaturę każdemu pracownikowi. W przypadku stanu podgorączkowego
      i objawów chorobowych, pracownik jest natychmiastowo oddelegowany do domu.

+  Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników w przestrzeniach
      dostępnych dla pracowników.

+  Zadbaliśmy o bezpieczne stanowiska pracy zachowując 2 metry odstępu, w przestrzeniach,w których jest taka możliwość.

Śledzimy na bieżąco najnowsze zalecenia i stale udoskonalamy nasze procedury dotyczące higieny pracy, ochrony zdrowia oraz 

bezpieczeństwa, tak aby być w pełni gotowi na przyjęcie Gości w naszym obiekcie.
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