
 

 

 
A kialakult járványhelyzetre való tekintettel 
cégünk egy teljeskörű Covid-19 védekezési 
tervvel állt elő annak érdekében, hogy 
biztonságos és nyugodt környezetet 
biztosíthassunk vendégeink és 
alkalmazottaink számára egyaránt. 

Szállodáink különösen nagy hangsúlyt 
fektetnek a szigorú higiéniai és biztonsági 
szabályok betartására az Egészségügyi 
Világszervezet szálláshely-
szolgáltatásokra vonatkozó 
irányelveinek megfelelően. 

Recepció és lobby: 
 Egyszerűsített be- és 

kijelentkezési folyamatok, a 
közvetlen érintkezés 
minimalizálásával 

 A recepció, a vendégtér, valamint 
a vendégek által gyakran 
megérintett felületek tisztítása és 
fertőtlenítése naponta több 
alkalommal 

 Kézfertőtlenítő állomások kerültek 
kihelyezésre a szállodák különböző 
pontjain 

 

 The Three Corners 
Hotels Hungary 
response to Covid-19 

“Mindent megteszünk, hogy a 
legmagasabb nemzetközi 
sztenderdek betartása mellett 
maximális biztonságot nyújtsunk 
vendégeinknek”  

  

   

 

 
 

For You & For US 
Together we can make it! 
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  Étterem: 

A minőségi reggeli kínálatának 

megőrzése mellett a felszolgálás módja 

és menete igazodott a kialakult 

egészségügyi ajánlásokhoz: 

 Átalakított mini- és maxibár, a 

megszokott kínálat biztosítása 

mellett 

 Folyamatos fertőtlenítés az 

étterem gyakran érintett 

felületein, vendégasztalokon és a 

büfé területén 

  

 

We Travel Safe 

 Other Facilities: 

Szobák és takarítás: 
 Gyakori fertőtlenítés, alapos 

takarítás 
 A napi takarítás továbbra is 

biztosított 
 A szobákban és a közösségi 

területeken gyakran érintett 
tárgyakat és felületeket naponta 
számos alkalommal fertőtlenítjük 

 Virucid fertőtlenítő- és 
vegyszerekkel történő takarítás a 
közösségi terekben, illetve minden 
utazó vendég után a szobákban 

Konferencia és rendezvény: 

 Elkülönített teret biztosítunk 
rendezvényei számára 

 Rendezvénytermeinket alaposan 
szellőztetjük és a gyakran érintett 
felületeket fertőtlenítjük a 
rendezvény előtt és közben is 

 Sauna rooms and gyms will remain 
closed for the time being. 

 Some of our hotels offer in-room 
fitness equipment with full safety and 
hygiene protocol  

 Hand sanitizer or wipes will be 
provided for guests and employees in 
all public areas. 

 

   

 

 

Egyéb szolgáltatások: 

 Alapos fertőtlenítést végzünk a 
szállodák szaunáiban és edzőtermeiben  

 Egyes szállodáinkban lehetőség van 
fitnesz szobai használatára előzetes 
egyeztetés alapján 

 Kézfertőtlenítőt biztosítunk 
vendégeinknek és alkalmazottainknak a 
közösségi terekben 

Az alkalmazottakra vonatkozó 
követelmények/előírások: 

 Minden alkalmazott teljeskörű, alapos 
továbbképzésben vett részt, beleértve a 
gyakori és szigorú kézmosási 
szabályokat, valamint a kesztyű- és 
maszkviselési előírásokat 

 A munkaterületek minden műszak után 
fertőtlenítésre kerülnek 

 Minden alkalmazott követi a szigorú 
higiénés szabályokat, a szállodába 
érkezéskor sor kerül a testhő 
ellenőrzésére 

 A tisztítási folyamatokról és 
fertőtlenítésekről tisztítási naplót 
vezetünk 

 

We Travel Safe 

The Three Corners Hotels 
Hungary response to 

Covid-19  


