RÚVZ so sídlom v Poprade
Prevádzkový poriadok schválený rozhodnutím
č. : PP1611/5/2017

zo dňa : 28.07.2017

Podpis ved. odd. : Ing. Katarína Marton

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Ubytovanie

Schválil a prijal : Ing. Peter Ferjanček
Dňa : 28.7.2017

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a
opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní ubytovacích služieb
obyvateľstvu - ubytovanie.

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
obchodné meno, názov firmy : CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
adresa prevádzkovateľa : Štúrova 101, 05921 Svit
IČO : 31737862
telefonický kontakt : 0905712765
email : hotellopusnadolina@chemosvit.sk
názov a adresa prevádzky : Hotel Lopušná dolina, parcela č. 800/4, 05931 Lučivná

b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
Popis ubytovacieho zariadenia :
- stručná charakteristika ubytovacieho zariadenia - Hotel - prízemie 5 izieb s 2
Iôžkami + 5 prísteliek, poschodie - 9 izieb s 2 lôžkami + 9 prísteliek
- celková ubytovacia kapacita - 30 lôžok + 15 prísteliek v hotelovej časti
- počet izieb, zariadenia na osobnú hygienu - pri každej izbe samostatné zariadenie
- zásobovanie pitnou vodou - vlastný zdroj vody ( zachytený prameň )
- kategória v zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried :
Hotel***, chaty

c) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a
zamestnancov ubytovacieho zariadenia
V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za
ich dodržiavanie je zodpovedná Patrícia Grešová, ktorá zabezpečuje opatrenia na
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
Prevádzka musí byt' udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať' na
dodržiavanie osobnej hygieny. Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými
pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým
pracovným odevom a pracovnou obuvou.
Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným
prostriedkov, ako aj čistej bielizne.
V ubytovacom zariadení sa umiestni na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička
prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa.

d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej
výmeny
V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pre každého ubytovaného je
použitá čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či
zámene čistej bielizne a použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná posteľná
bielizeň sa vyradí z používania. Čistú posteľnú bielizeň možno prepravovať' do
zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii.
Rozpísať, kde a ako ( akým spôsobom ) sa vo Vašom ubytovacom zariadení :
- čistá bielizeň : sklad čistej bielizne na prízemí v samostatnom sklade prádla
- použitá bielizeň : sklad špinavej bielizne na prízemí v nefunkčnej miestnosti bývalej
sauny
- je zabezpečené pranie použitej bielizne firmou : Lavaton s.r.o., Trnava
- frekvencia výmeny bielizne : 1 x za 2 dní a podľa potreby

e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania
ubytovacieho zariadenia
Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sa musia denne upratovať, zariadenia na
osobnú hygienu denne umyť' a dezinfikovať'.
Najmenej raz za štvrťrok, prípadne podľa potreby sa musí zabezpečiť všeobecné
upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a s vyprášením matracov a
prikrývok.
Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva
najmenej raz za dva roky.
Prostriedky na dezinfekciu plôch : SAVO, Domestos.
Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu
výrobcu a dodržiavame doby expozície.

f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu
Zariadenia na osobnú hygienu sa musia denne umyť a dezinfikovať. Rohože pod
sprchami sa najmenej raz za týždeň musia vydrhnúť kefou a dezinfikovať.
Prostriedky na dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu: SAVO, Domestos.

g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
V ubytovacom zariadení musí byť vykonané ničenie živočíšnych škodcov 2 krát do
roka.

h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania
odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie
Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a
denne sa vynáša. Nádoby sa denne čistia a dezinfikujú. Odvoz TKO zabezpečuje
BRANTNER, Obec Lučivná - 2 kontajnery na separovaný zber ( sklo, plasty ) a 2
kontajnery na odpad v krytom prístrešku, odvoz 1 x týždenne.

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia je sprístupnený na vhodnom
a viditeľnom mieste.

HOTEL LOPUŠNÁ DOLINA,
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.,
Štúrova 101, 05921 Svit,
IČO : 31737862,
IČ DPH : SK2020015635.

