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Ez a működési szabályzat meghatározza azokat a higiéniai és epidemiológiai
alapelveket, amelyeket a lakosságnak nyújtott szálláshely szolgáltatások során be
kell tartani.

a) a szálláshely üzemeltetőjének azonosító adatai
kereskedelmi név, cégnév: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
üzemeltető címe: Štúrova 101, 05921 Svit
Stat. sz.: 31737862
telefonos elérhetőség: 0905712765
email: hotellopusnadolina@chemosvit.sk
telephely megnevezése és címe: Hotel Lopušná dolina, parcella sz. 800/4, 05931 Lučivná
b) a szálláshely szolgáltatások típusa és nyújtásának módja
A szálláshely leírása:
- a szálláshely rövid jellemzése - Szálloda - földszint 5 szoba 2 ággyal + 5 pótágy,
emelet - 9 szoba 2 ággyal + 9 pótágy
- teljes szálláskapacitás - 30 ágy + 15 pótágy a szállodai részben
- szobák száma, személyi higiénia létesítményei - minden szobánál külön létesítmény
- ivóvíz ellátás - saját vízforrás (felfogott forrás)
- kategória az SZK GM T.t. 277/2008 sz. rendelet értelmében, amellyel meghatározzák a
szálláshelyek minősítő jegyeit kategóriákba és osztályokba való besorolásuknál:
Szálloda***, faházak

c) működési feltételek, az elszállásolt vendégek és a szálláshely munkavállalói
biztonságának és egészségvédelmének alapelvei
A létesítményben betartják a higiéniai és járványmegelőzési előírásokat és
intézkedéseket. Betartásukért Patrícia Grešová felel, aki intézkedéseket tesz a fertőző
betegségek keletkezésének és terjedésének megelőzése érdekében.
A létesítményt tisztán és rendben kell tartani. A munkavállalóknak ügyelniük kell a
személyes higiénia betartására. A munkavállalók a munkához személyes
védőfelszereléssel vannak ellátva a végzett tevékenységek típusának megfelelően,
elsősorban munkaruhával és munkahelyi lábbelivel.
A létesítmény megfelelő mennyiségű tisztító- és fertőtlenítőszerrel, valamint tiszta
ágyneművel van ellátva.
A szálláshelyen megfelelő és hozzáférhető helyen elsősegélydobozt helyeznek el,
amelynek tartalmát folyamatosan kiegészítik.

d) az ágynemű tárolásának és kezelésének módja, a csere gyakorisága
A létesítményben elegendő tiszta ágynemű található. Minden elszállásolt vendég tiszta
ágyneműt kap. Az ágynemű kezelése során a tiszta és használt ágynemű egymással
nem érintkezhet, illetve azok nem cserélhetők össze. A sérült és kopott ágyneműt
kivonják a használatból. A tiszta ágynemű csak oly módon szállítható a létesítménybe,
ha be van úgy csomagolva, hogy ne fertőződhessen.
Annak leírása hol és miként (milyen módon) valósul meg az önök létesítményében:
- tiszta ágynemű: a tiszta ágynemű tárolása a földszinten önálló ágynemű raktárban
- használt ágynemű: a piszkos ágynemű raktára a földszinten az egykori szauna nem
működő helyiségében
- a használt ágynemű mosását az alábbi cég biztosítja: Lavaton s.r.o., Trnava
- az ágynemű cseréjének gyakorisága: 1x 2 naponta szükség szerint

e) a szokványos takarítás és az átfogó takarítás módja és gyakorisága a
szálláshelyen
A szálláshely minden helyiségét naponta takarítani kell, a személyi higiéniai
helyiségeit naponta lemosni és fertőtleníteni.
Legkevesebb negyedévente egyszer, illetve szükség szerint általános takarítást
kell megvalósítani az ablakok, ajtók, lámpák lemosásával, a matracok és takarók
portalanításával.
Festés és minden mosható felület alapvető javítása legkevesebb kétévente
valósul meg.
A felületek fertőtlenítésére használt szerek: SAVO, Domestos.
A fertőtlenítőszer használata során a gyártó mellékelt használati útmutatója
szerint járunk el és betartjuk az expozíciós időket.

f) a fertőtlenítés menete és gyakorisága a személyi higiénia létesítményeiben
A személyi higiénia helyiségeit naponta le kell mosni és fertőtleníteni. A tusolók
alatti alátéteket legkevesebb hetente egyszer kefével ki kell tisztítani és
fertőtleníteni kell.
A személyi higiénia létesítményeiben fertőtlenítésére használt szerek: SAVO, Domestos.

g) eljárás az állati kártevők irtása során
A szálláshelyen évente 2 alkalommal kártevőirtást kell végezni.

h) szilárd hulladék eltávolítás módja, a hulladéktárolók kiürítésének
gyakorisága, tisztításuk és fertőtlenítésük
A szilárd háztartási hulladékot zárható és mosható tartályokban gyűjtjük, és
naponta kiszórjuk. A tárolókat naponta tisztítják és fertőtlenítik. A szilárd
háztartási hulladék elszállítását a BRANTNER, Lučivná település biztosítja - 2
konténer szelektív hulladékra (üveg, műanyag) és 2 konténer a hulladékra fedett
tető alatt, 1 x hetente elszállítják.

A szálláshely működési szabályzata megfelelő és jól látható helyen van
hozzáférhetővé téve.
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