Dragi gostje,
Zagotavljanje varnega in čistega okolja za naše goste in vse nas v Eurotas Hotelih, je naša prednostna naloga. V trenutkih, ko učinki
Covida-19 že nekoliko popuščajo, smo še naprej smo zavezani k ohranjanju najvišjih standardov čistoče v želji, da vam lahko ob
obisku zagotovimo najboljšo možno izkušnjo.
Skladno s smernicami in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo pripravili nadgraditev standardov za zaščito in
preprečitev okužb ter še naprej sledimo postopkom in protokolom, razvitih z namenom zagotavljanja zdravja. Zavedamo se, da se
informacije spreminjajo hitro, a vam zagotavljamo, da slednje natančno spremljamo in kot odziv na dinamično situacijo Covid-19
želimo z vami deliti ukrepe za našo skupno varnost in vaše dobro počutje.
Da se boste pri nas počutili karseda dobro in sproščeno, boste lahko ob vašem obisku v prihajajočih mesecih opazili številne
dopolnitve na področju izvajanja postavljenih standardov in zagotavljanja čistoče:
•
•
•
•
•

Pri vsakodnevnem čiščenju, katerega frekventnost je sedaj še bolj pogosta, uporabljamo najkakovostnejša razkužila,
priporočena s strani strokovnjakov
V naših prostorih so vam v pomoč pripravljene oznake ter navodila za vzdrževanje protokolov za socialno distanciranje,
skladno s čimer smo uredili tudi postavitev naših skupnih prostorov
Vsi naši zaposleni upoštevajo nošenje zaščitnih mask za zagotavljanje dodatne previdnosti
Na vseh ključnih točkah so vam na voljo razkužila in dezinfekcijska sredstva, z uporabo katerih preprečujemo morebitne
okužbe
Posebno pozornost smo namenili tudi standardom pri rokovanju s hrano, kjer smo nadgradili smernice, ki vključujejo
higienske in razkuževalne postopke.

Čistoča in zagotavljanje varnosti v namestitvah Eurotas Hotels:
•
•
•
•
•
•

Posebej usposobljeno osebje za nadzor in preverjanje internih standardov za zagotavljanje čistoče
Povečanje pogostnosti čiščenja z razkužili na vseh površinah in v skupnih prostorih, kot so lobiji, sobe, restavracije,
prostori za sestanke in prireditve, gumbi dvigal, vsi prostori za zaposlene in podobno
Izvajanje izboljšanih protokolov o varnosti hrane za restavracije, sobne storitve ter skupinska srečanja
Postaje za dezinfekcijo rok v javnih prostorih in na območjih zaposlenih
Redno prezračevanje notranjih prostorov za zagotavljanje kakovosti zraka
Smernice za socialno distanciranje na javnih površinah v hotelih
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V Eurotas Hotelih vas prav v teh dneh ponovno vabimo bližje. Z veliko mero previdnosti in spoštovanjem vseh predpisov, smo za
vas odprli:
-Letni vrt Pizzerie in Špageterije Koper v srcu Celja z povsem novo a la carte ponudbo
-Teraso priljubljenega celjskega zbirališča, Kavarne Hotela Evropa
-Teraso Restavracije Hotela Piran, le nekaj korakov od Jadranskega morja
-Beach Bar v hotelu Barbara Piran Beach Hotel & Spa ob plaži zelenega zaliva Fiesa
Naša ekipa vam je v vsakem trenutku na voljo za vse dodatne informacije glede odpiralnih časov, pogojev uporabe darilnih bono v
ali urejanju vaših obstoječih ali bodočih rezervacij v namestitvenem segmentu. Kadarkoli nas lahko kontaktirate preko e-mail
naslova booking@eurotashoteli.si, na telefonski številki 00386 (0)8 201 04 20 ali pobrskate po naših spletnih straneh
www.eurotashoteli.si in najdete navdih za svoj prihodnji obisk.
Verjamemo, da vam bomo ob izvajanju uveljavljenih standardov in predanostjo našemu poslanstvu kmalu lahko zaželeli
dobrodošlico v vseh naših enotah in dokazali, da smo si znali dati prostor, ko je to bilo potrebno in s tem pripomogli k svetli skupni
prihodnosti.
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