
Rancho Oland a Korona wirus
Jako załoga dokładamy wszelkich starań, aby każdy pobyt naszych Gości
mijał  w  najlepszy  możliwy  sposób.  Również  teraz  kiedy  nie  dawno
zaistniała tak nie fortunna sytuacja jak epidemia koronawirusa .
Ze statystyk wynika , że wszystko wraca z powrotem do normy ale i  tak
powinno się zachować szczególną ostrożność przebywając na ośrodku.
Od  początku  działalności  obiektu  przykładamy  bardzo  dużą  uwagę  do
czystości naszych, dlatego od zawsze pokoje domki oraz toalety na polu
namiotowym,   i  przestrzenie  wspólne  sprzątane  są  przy  użyciu
profesjonalnej chemii czyszcząco-dezynfekującej. 
Bar w budynku obok  bazuje przede wszystkim na lokalnych dostawcach,
dlatego nasi Goście mogą być pewni, że zawsze jedzą zdrowo.
Odpowiadając  na  zalecenia  instytucji  odpowiedzialnych  za  ochronę
zdrowia  oraz  w  trosce  o  najwyższe  bezpieczeństwo  naszych  Gości
wprowadzamy  zmiany,  dzięki  którym  odwiedzający  nas  w  najbliższych
dniach mogą czuć się jeszcze bezpieczniej. 
W częściach wspólnych systematycznie dezynfekujemy miejsca najczęściej
dotykane  przez  Gości  i  pracowników,  takie  jak  między innymi  klamki,
uchwyty i przyciski. W toaletach   oraz na Recepcji udostępniamy Gościom
płyny do dezynfekcji rąk. W pokojach dezynfekcji podlegają powierzchnie
których dotykają Goście (między innymi włączniki, piloty, klamki).
 Nasi  pracownicy  zostali  przeszkoleni  w  zakresie  codziennej  procedury
sprawdzania stanu swojego zdrowia.
Na basen zewnętrzny obok Pokoi Goscinnych Zacisze wpuszczani są goście
jedynie Rancho Oland a basen zostają zamknięte dla Gości z zewnątrz (nie
będącymi Gośćmi Rancha Oland)
 
Na  koniec  przypominamy  o  przestrzeganiu  podstawowych  zasad
zapobiegawczych, które wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia, a o
których komunikuje także Główny Inspektor Sanitarny:

1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie
ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie
alkoholu (min. 60%). Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija
wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Podczas  kaszlu  i  kichania  należy  zakryć  usta  i  nos  zgiętym
łokciem lub  chusteczką  –jak najszybciej  wyrzuć chusteczkę  do
zamkniętego  kosza  i  umyć  ręce  używając  mydła  i  wody  lub
zdezynfekować  je  środkami  na  bazie  alkoholu  (min.  60%).
Zakrycie  ust  i  nosa  podczas  kaszlu  i  kichania  zapobiega
rozprzestrzenianiu  się  zarazków,  w  tym  wirusów.  Jeśli  nie
przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty,
powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która
kaszle, kicha i ma gorączkę.

4. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu
powierzchni,  które  mogą  być  zanieczyszczone  wirusem.
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może
spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Życzymy  dużo  zdrowia  w  tym  trudnym  czasie!  Dołożymy  wszelkich
starań,  aby pobyty  naszych  Gości  w  Rancho  Oland    były  bezpieczne,
spokojne i komfortowe. 
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Dotyczący bezpieczeństwa przebywania w Ośrodku w okresie epidemii koronawirusa

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Regulamin  dotyczący bezpieczeństwa przebywania na terenie Rancho Oland w pokojach 
Zacisze damkach letniskowych i na polu namiotowym w Chlapowie w okresie epidemii 
korona wirusa oraz krótko po nim .
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na Rancho Oland w Chłapowie, a także jego 
personelu, w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 zostają wprowadzone następujące 
procedury bezpiecznego postępowania, stanowiące czasowy Załącznik do Regulaminu

 Rancho Oland:
§1

Na terenie Pokoi Gościnnych Zacisze , domków letniskowych  polu namiotowym oraz
basenie mogą przebywać wyłącznie osoby meldujące się na pobyt  lub zameldowane. W

okresie epidemii goście Rancho Oland nie mogą przyjmować osób trzecich.
§2

Osoby przebywające na terenie Rancho Oland są zobowiązane przestrzegać
powszechnie obowiązujących zasad dystansowania społecznego, w tym co do zasady 2-
metrowej odległości, a także reguł profilaktyki zdrowotnej, w tym obowiązku zasłaniania

nosa i ust w miejscu publicznym.  Goście powinni stosować się do wytycznych personelu .
§3

W recepcji Rancho Oland obsługiwana jest maksymalnie 2 osoby. Obsługa dokonywana
jest z zachowaniem dystansu określonego strefą bezpieczeństwa wyznaczoną w recepcji.

§4
Każdy Gość Rancho Oland może zostać poproszony o poddanie się pomiarowi

temperatury. Niepokojąco wysoka temperatura lub odmowa poddania się pomiarowi może
stanowić podstawę odmowy zakwaterowania na Rancho Oland lub przedłużenia pobytu

Gościa.
§5

Osoby obecne na terenie Rancho Oland dezynfekują ręce. W recepcji znajduje się
stanowisko do dezynfekcji rąk. Pokoje oraz domki letniskowe są dezynfekowane po

wymeldowaniu się Gości.
§6

Posiłki wydawane są Gościom w drugim budynku nie opodal na wynos z wybranego
menu, z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia ,w wyznaczonej strefie z

zachowaniem obowiązujących zasad dystansowania 1 osoba na 4 mkw przestrzeni nie
licząc obsługi.

§7
Dla zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa korytarze oraz klatki schodowe oraz



wyjście sprzątane są cały czas oraz dezynfekowane . Do Pokoi Gościnnych Zacisze oraz
domków letniskowych personel nie będzie wchodził  w celach bezpieczeństwa podczas

pobytu Gości .
§8

Personel Rancho Oland zobowiązany jest poddawać się badaniu temperatury na początku
i na końcu swojej zmiany. W razie odmowy poddania się badaniu temperatury lub

niepokojących objawów nie zostanie dopuszczony do pracy.
§9

Niniejszy regulamin porządkowy stanowi załącznik do RegulaminuRancho Oland i
obowiązuje od dnia 26.06.2020 r. do odwołania. Wygasa automatycznie wraz z

zakończeniem stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego związanego z
rozprzestrzenianiem się korona wirusa.

§10
Osoby przybywające do Rancho Oland zobowiązane są do pisemnego oświadczenia , że
nie były chore na korona wirusa w ciągu ostatnich trzech  miesięcy oraz nie przebywały

świadomie w towarzystwie osób zakażonych korona wirusem.

§11
W przypadku zachorowania na Covid 19 i tym samym obowiązkowym pozostaniu w
miejscu obecnego pobytu ponosza całkowity koszt przebywania na kwarantannie. 


