
PRIPOROČILA IN 
NAVODILA 
ZA VAŠ BREZSKRBEN 
ODDIH IN DOBRO 
POČUTJE

Spoštovani gostje, hvala, ker ste se odločili za obisk družbe dobrega 
počutja. V nadaljevanju vas seznanjamo z nekaterimi priporočili in 
navodili, pripravljenimi s strani naše strokovne službe s področja 
varnosti in zdravja pri delu. 

Zagotavljamo vam,  da bosta v skladu z zapisanimi priporočili 
vaš obisk in bivanje pri nas varna, a obenem tudi prijetna in 
sproščujoča.

VLJUDNO VAS PROSIMO, DA UPOŠTEVATE SLEDEČE:
• OBIŠČITE NAS LE, ČE SE POČUTITE POPOLNOMA ZDRAVE.
• V zaprtih prostorih je obvezno nošenje zaščitne maske.
• Razkuževanje rok je mogoče na vseh javnih  in skupnih prostorih. 
• Zagotavljamo redno in temeljito prezračevanje naših hotelskih sob in drugih prostorov. Pohištvo, predmete 

in pripomočke po uporabi  čistimo in razkužujemo.
• Dvigala uporabljate posamično oz. v okviru istega gospodinjstva.
• Če občutite simptome bolezni Covid-19, vas prosimo, da se nemudoma odpravite v svojo sobo in tam 

ostanete ter pokličete na telefonsko številko recepcije.
• Upoštevajte usmeritve in navodila osebja.

BIVANJE V NAŠIH HOTELIH JE POVSEM VARNO. 
HITRO, VARNO IN ENOSTAVNO
• Priporočamo online – direktno rezervacijo na naši spletni strani.
• Ob rezervaciji bivanja nam posredujte vse zahtevane podatke gostov, ki bodo nameščeni v sobi, tako se boste 

izognili čakanju na recepciji.
• Ob rezervaciji vas prosimo za plačilo bivanja vnaprej (po predračunu ali po kreditni kartici).
• V hotelu uporabljate  brezstično kartico.

OB PRIHODU IN ODHODU
• Soba je prvi dan na voljo od 14. ure dalje. Kopanje je na voljo po prijavi v sobo.
• Prtljago se odpelje direktno v sobo, na dan odhoda se prtljaga odnese.  Shranjevanje prtljage ni mogoče.
• Ob prihodu na recepcijo si razkužite roke, nujna je uporaba zaščitne maske.
• Na dan odhoda vam je soba na voljo do 11. ure. 
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TERMALNI CENTER THERMANA PARK LAŠKO 
• V Termalni Center vstopajte le, če ste popolnoma zdravi.
• Ob vstopu na bazensko ploščad je strogo prepovedana uporaba vseh vrst obuval, prepovedan je vnos torb, 

hrane in pijače.
• Ob prihodu in odhodu si razkužite roke. 
• Upoštevajte zadostno medosebno razdaljo najmanj 1,5 m pri vstopu v bazene, tuširanju, garderobah, v vrsti 

pred toboganom in drugod. Upoštevajte morebitne talne oznake.
• Svoje osebne stvari pospravite v svojo torbo/vrečo in v razkuženo garderobno omarico.
• Zagotovili smo večjo frekvenco čiščenja in dezinfekcije bazenskih in obbazenskih površin ter sanitarij.
• Ob vstopu v vodo upoštevajte predpisano varnostno razdaljo v vodi, ki je najmanj 2 m.
• Naši ležalniki so razporejeni glede na navodila ustreznih institucij. V kolikor jih želite premakniti, se obrnite 

na reševalca iz vode, ki vam bo pri tem pomagal. 

BAZENSKA RESTAVRACIJA V TERMALNEM CENTRU THERMANA PARK
• Ob vstopu v bazensko restavracijo si razkužite roke, prav tako je obvezna uporaba zaščitne maske.
• Obroke iz bifejske mize bo serviralo naše gostinsko osebje. Na bifejih bo vključena priprava jedi pred 

gostom (»front cooking«).   
• Hrano pripravljamo po strogih protokolih varnosti, prav tako redno razkužujemo vse skupne površine, mize, 

stole in ostalo opremo.
• Jedilni list in mala namizna oprema sta gostom na voljo na izrecno željo. Po uporabi osebje razkuži 

uporabljene stvari.
• Za upoštevanje zadostne medosebne razdalje so urejene talne oznake na mestih, kjer se pričakuje čakanje. 
• Mize  v restavraciji so postavljene na razdalji najmanj 1,5 m od sosednje mize. Za isto  mizo lahko sedijo 

osebe iz istega gospodinjstva.
• Prepovedano je odnašanje hrane iz restavracije.

RESTRAVRACIJA IN KAVARNA HOTELA 
• Ob vhodu v gostinske prostore si razkužite roke. 
• Vstop v restavracijo je obvezen z zaščitno masko. Masko si lahko pri mizi snamete.
• Upoštevajte zadostno medosebno razdaljo in upoštevajte talne oznake.
• Mize  so postavljene na razdalji 1,5 m od sosednje mize. 
• Za isto mizo sedijo zgolj osebe iz istega  gospodinjstva oz. iz iste sobe.
• Večja omizja v skladu z varnostnimi ukrepi niso dovoljena.
• V času bivanja boste imeli rezervirano mizo. Ker smo število oseb v restavraciji omejili, obroki potekajo po 

časovnem terminu, ki ga določimo ob prihodu gostov. Prosimo, da upoštevate časovnico obrokov, ki vam je 
bila dodeljena.

• Hrano pripravljamo po strogih protokolih varnosti, prav tako redno razkužujemo vse skupne površine, mize, 
stole in ostalo opremo.

• Obroke iz bifejske mize bo serviralo naše gostinsko osebje. 
• Jedilni list in mala namizna oprema sta gostom na voljo na izrecno željo. Po uporabi osebje uporabljene 

predmete razkuži.
• Imate možnost, da obroke naročite v svojo sobo po ceniku sobne strežbe.
• Odnašanje hrane iz restavracije ni dovoljeno.
• V restavracijo ne prihajajte s torbami in ostalo prtljago.

HOTELSKA SOBA
• Očiščena in razkužena soba je opremljena s posebno obešanko.
• Čiščenje sobe in menjavo posteljnega perila zagotavljamo vsak 4. dan bivanja.
• Vsakodnevno vam bomo zamenjali brisače, odstranili smeti in dopolnili ponudbo mini bara.
• Če dnevno čiščenje sobe potrebujete oz. želite, prosim oddajte naročilo do 9. ure na hotelski recepciji.   
• Svetujemo, da svojo sobo redno prezračujete. 
• V sobi smo iz preventivnih razlogov odstranili dekorativne elemente na oblazinjenem pohištvu in postelji. 
• Med čiščenjem sobo dobro prezračimo. 
• Posteljnino, brisače in kopalne plašče poleg pranja na visokih temperaturah tudi razkužujemo. 



SAVNA CENTER THERMANA PARK 
• V Savna Center vstopajte le, če ste popolnoma zdravi. Ob prihodu in izhodu si razkužite roke. 
• Vse osebne stvari pospravite v torbo/vrečo in v dezinficirano garderobno omarico. 
• Upoštevajte predpisano varnostno razdaljo med posamezniki, ki je pri tuširanju, v garderobah in drugod 
• na suhem najmanj 1,5 m, v vodi pa najmanj 2 m. Na mestih, kjer se pričakuje čakanje, upoštevajte talne oznake. 
• Ležalniki v počivališčih so razporejeni glede na navodila ustreznih institucij. V kolikor jih želite premakniti, 
• se obrnite na zaposlenega v Savna centru, ki vam bo pri tem pomagal.

WELLNESS CENTRI IN FITNESS CENTRA 
• V Wellnes in Fitnes Center vstopajte le, če ste popolnoma zdravi.
• Ob prihodu in odhodu si razkužite roke. 
• Upoštevajte zadostno medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra in morebitne talne oznake na mestih, kjer se 

pričakuje čakanje.
• Ob prihodu vas bomo prosili za izpolnitev izjave  in vam izmerili telesno temperaturo.
• Osebne stvari boste pospravili v torbo/vrečo  v razkuženo garderobno omarico.
• Podrobnejše informacije so na voljo pri vhodu v center. 
• Ob obisku fitnes centra veljajo naslednje spremembe:

 »potrebna je predhodna rezervacija termina obiska fitnesa, ki traja največ 90 minut,
 »obiskovalci morajo imeti s sabo 2 brisački,
 »uporaba tušev v garderobah ni dovoljena,
 »potrebno je dosledno razkuževanje naprav pred in po uporabi,
 »upoštevati je potrebno medosebno razdaljo, ki pri intenzivni vadbi znaša minimalno 4 metre. 

Hvala, ker razumete naš trud, da zagotovimo varno okolje za vaše 
bivanje v družbi dobrega počutja. 

Hvala, ker upoštevate predpisane ukrepe in priporočila in nam tako 
pomagate, da vsi skupaj ostanemo zdravi.

Ekipa Thermane d. d.
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