
HYGIENICKÉ OPATRENIA 
 POČAS PRÍCHODU A ODCHODU V DESTINÁCII A V HOTELI 
 

 

MILÍ HOSTIA, 

Vzhľadom na celosvetovú pandé-
miu Covid-19 je možné počas 
Vašej dovolenky očakávať určité 
hygienické opatrenia. Úradné po-
kyny ministra cestovného ruchu 
Egyptskej arabskej republiky 
predpisujú početné preventívne 
pokyny pre prevádzku hotelov, 
ktoré môžu viesť k obmedzeniam 
v priebehu Vašej dovolenky.  
Z tohto dôvodu: 
 
 hotely sú povinné zabezpečiť, 

aby v izbe boli maximálne 
dvaja dospelí, pri rezervácii 
rodinnej izby, môže byť 
dodatočne ubytované max. 1 
ďalšie dieťa; 

 musí byť zabezpečené, aby 
viac ako polovica maximál-
neho predpísaného počtu 
osôb súčasne nepoužívala 
výťah;  

 musí sa zabezpečiť, aby boli 
miestnosti pravidelne dobre 
vetrané;  

 check-in v hoteli sa vykonáva 
elektronicky, mali by ste 
použiť vlastné pero; 

 pri príchode a odchode bude 
v hoteli Vaša batožina zvonku 
úplne dezinfikovaná;   

 telesná teplota hostí sa 
kontroluje pri každom vstupe 
do komplexu; 

 dávkovače dezinfekčných 
prostriedkov v komplexe sa 
musia používať pravidelne; 

 

NASLEDUJÚCE PRAVIDLÁ SA 

VZŤAHUJÚ NA VŠETKY REŠTAU- 

 

RÁCIE, AJ NA HOTELOVÉ REŠ-

TAURÁCIE: 
 

 reštaurácie môžu obsluhovať 
iba polovicu obvyklých hostí;  

 čašníci a všetok personál 
musia používať rúška alebo 
inú ochranu tváre;  

 pri vstupe do reštaurácie sa 

musí merať telesná teplota 

hostí;  

 jedlo sa nesmie podávať 

formou bufetu;  

 stoly musia byť od seba 

vzdialené najmenej 2m a 

nesmú sa spájať; 

 udržujte vzdialenosť medzi 

ľuďmi pri stole najmenej 1m;  
 väčšie rodiny môžu zaberať 

stôl s maximálne šiestimi 
sedadlami, musí sa však 
dodržať minimálna vzdiale-
nosť;  

 používať sa majú jednorazové 
príbory a tiež jednorazové 
servítky*; 

 musia byť dodržané chodníky 

vyznačené na podlahe;  

 vodné fajky nie sú povolené 

ani ponúkané; 

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA KÚPEĽ-

NÝCH OBLASTÍ A FITNESS ZARIA-

DENÍ: 

 sprchy, vírivky, sauny a parné 

kúpele sú zatiaľ zatvorené, 

masáže sa nesmú ponúkať; 

 

 

 

 návštevníci mimo hotela 

nemajú povolené používať 

tieto priestory; 

PRE RODINY S DEŤMI: 

 

 Detské kluby sú zatvorené; 

Predpokladáme, že vyššie uve-
dené odporúčania a nariadenia 
sa budú dodržiavať v záujme 
zdravia všetkých našich hostí, aj 
keď predstavujú určité obme-
dzenia. 
 
V tejto súvislosti je však potrebné 
poznamenať, že vyššie uvedené 
obmedzenia neoprávňujú na 
bezplatné zrušenie zájazdu ani 
nevytvárajú nárok na zníženie 
ceny. 

* Milí hostia, ako viete, z 
presvedčenia sme v roku 2019 
nechali naše hotely certifikovať 
ako „bez použitia jednorazových 
plastových materiálov“, teraz 
sme, žiaľ, obmedzení súčasnými 
hygienickými predpismi a nie-
kedy sa musíme kvôli opatre-
niam uchýliť k jednorazovému 
riadu / šálkam a iným pred-
metom. Je nám veľmi ľúto, ale 
zdravie našich hostí je prvoradé. 
Ďakujeme Vám za pochopenie.  
 


