POMEMBNE INFORMACIJE IN NAVODILA
HOTEL ZDRAVILIŠČE LAŠKO

Za koriščenje storitev v Thermani je potrebno izpolnjevati pogoj PCT, ki velja
za vse goste.
ODJAVA / CHECK OUT
Do 11. ure
**************************************
KAVARNA ZDRAVILIŠČE LAŠKO odprta vsak dan od 7.00 do 22.00.
*************************************
TERMALNO KOPALIŠČE ZDRAVILIŠČA LAŠKO
PON-PET
11:00 - 20:00
SOB – NED
10:00 – 20:00

*************************************
CENTER ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA
PON-SOB
NED

08.00-20.00
10.00-17.00

FITNES CENTER
PON-PET 8.00-12.30 IN 14.00-20.00
SOB
8.00-11.30 IN 12.30-20.00
NED
10.00-20.00
************************************
PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA VAŠ BREZSKRBEN ODDIH IN DOBRO POČUTJE
• Prosimo, da upoštevate vse piktograme, napise in talne oznake, pisna ter ustna navodila
zaposlenih.
• V zaprtih javnih prostorih je obvezno nošenje zaščitne maske.
• Dvigala uporabljate posamično oz. v okviru istega gospodinjstva oz. iste sobe.
• Če v času bivanja občutite simptome bolezni Covid-19, vas prosimo, da se nemudoma
odpravite v svojo sobo in tam ostanete ter pokličete na telefonsko številko hotelske
recepcije.

HOTELSKA SOBA
• Soba je ob vašem prihodu očiščena in razkužena soba.

• Čiščenje sobe zagotavljamo vsak dan bivanja. Vsakodnevno vam bomo zamenjali brisače
in odstranili smeti. Če želite oz. potrebujete dodatno čiščenje sobe, prosimo oddajte
naročilo do 9. ure na hotelski recepciji.
GOSTINSKI PROSTORI (RESTAVRACIJA IN KAVARNA)
• Ob vhodu v gostinske prostore si razkužite roke in upoštevajte medosebno razdaljo.
• Masko si lahko gost sname, ko se usede za mizo.
• Ob povečani zasedenosti hotela obroki potekajo po časovnem terminu, ki ga določimo ob
prihodu gostov. Prosimo, da upoštevate časovnico obrokov, ki vam je bila dodeljena.
• Jedilni list in mala namizna oprema sta gostom na voljo na izrecno željo. Po uporabi osebje
uporabljene predmete razkuži.
• Odnašanje hrane iz gostinskih prostorov ni dovoljeno.

CENTER ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA
• Pri posamezni storitvi, ki ste si jo izbrali, upoštevajte slikovne prikaze, pisna
navodila/opozorila ter ustna navodila zaposlenih.
TERMALNO KOPALIŠČE ZDRAVILIŠČE LAŠKO
• Uporaba maske je obvezna v garderobah, sanitarijah in obvodnih površinah.
• Vstop je v kopalkah in kopalnem plašču.
• Prepovedan je vnos torb, hrane in pijače.
• Upoštevajte zadostno medosebno razdaljo najmanj 1,5 m pri vstopu v bazen, tuširanju.
• Ob vstopu v vodo upoštevajte predpisano varnostno razdaljo v vodi, ki je najmanj 2,0 m.
• 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.
• Maksimalno število kopalcev je označeno na vhodu v bazen.
• Pri uporabi sušilnika za lase vas prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo 4 m od
sosednje osebe (razen, če je član istega gospodinjstva). Prav tako je nošnja maske pri
uporabi sušilca za lase obvezna.
ČIŠČENJE
• Zagotovili smo večjo frekvenco čiščenja in dezinfekcije skupnih prostorov, bazenskih,
obbazenskih površin, fitness naprav, vseh stičnih površin ter sanitarij.
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.

