
HOTEL
Vítejte u nás. Jsme rádi, že jste tady. Zdraví a bezpečnost Vás i našich zaměstnanců  je naší prioritou. 

Prosíme, dodržujte následující instrukce, chráníte tím sebe i ostatní. 

Welcome to our hotel. We are glad to have you with us. The health and safety of you and of our 
employees is our priority. Please follow the instructions below to protect yourself and others.

Nevstupujte do hotelu,
pokud se cítíte nemocní

Při vstupu do hotelu i na toaletách
použijte dezinfekci na ruce

Use hand sanitizer when entering
the hotel and the toilets

Keep a minimum distance of 2 meters
from other guests and sta�

Dodržujte rozestupy od ostatních hostů
i personálu, minimálně 2 metry

Pay attention to increased
personal hygiene

Respektujte pokyny a doporučení personálu

Follow the instructions and recommendations of the sta�

– especially when in contact
with objects that are used by other guests

Dbejte na zvýšenou osobní hygienu
– zvláště při kontaktu s předměty,

které jsou používány ostatními hosty 

Noste roušku
ve společných prostorách

Wear a face mask
in common areas

Pokud je to možné, plaťte bezkontaktně

Use contactless payment
options wherever possible

Do not enter the hotel
if you feel unwell

– v případě potřeby nás kdykoli kontaktujte

– contact us whenever deemed necessary

· Potvrzení o absolvování očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od ukončení očkovacího schématu uplynulo min. 14 dní.

· Potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního testu uplynulo max.180 dní.

· Potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami v případě osob do 18 let, osob, které 
doloží, že se očkování nemohou podrobit ze zdravotních důvodů, a osob s probíhajícím očkovacím schématem.

· Výše uvedené podmínky se nevztahují na děti do 12 let.

Mějte při sobě potvrzení o očkování, testu nebo o prodělání nemoci covid-19.

Be ready to present a confirmation that you have been vaccinated, tested, or have 
undergone the disease covid-19.


