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Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia




Zodpovedná osoba :
IČO : 43 823 734
HOLLSTAV, s.r.o.

Vladimír Hollý
DIČ : 2022506629
UBYTOVŇA

2. Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
Turistická ubytovňa*

3. Podmienky prevádzky a zásady ochrany ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho
zariadenia
Upozornenie Zákaz fajčenia, platí pre celý objekt, lekárnička prvej pomoci je umiestnená na každom poschodí,
vetranie je zabezpečené oknami, v hygienických zariadeniach funkčnými ventilátormi, budova má dispozičné
riešenie zariadenia, napojenie na všetky inžinierske siete, bola vykonaná kontrola kvality vody, vytvorené
podmienky a zázemie pre personál, vykonaná zdravotná spôsobilosť zamestnancov.

4. Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny
Posteľná bielizeň je uskladnená v samostatnej, čistej miestnosti, v uzatvárateľnej skrini vybavenej poličkami,
výmena bielizne sa uskutočňuje vždy denne pri zmene ubytovaného, inak raz za 14 dní, poškodená a
opotrebovaná bielizeň je vyradená z používania, použitá bielizeň sa zhromažďuje v sklade špinavej bielizne,
čistenie a pranie použitej bielizne sa zabezpečuje vo vlastnej práčovni.

5. Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho
zariadenia
Upratuje sa denne, spoločenské priestory, spoločné chodby, kuchynky. Celková dôkladná sanitácia ubytovacej
časti sa vykonáva raz za 3 mesiace a spočíva v dôkladnej očiste všetkých priestorov, nábytku a zariadení ,
vrátane dezinfekcie, umývania okien, svietidiel, radiátorov, prevetrávania priestorov , vyprášení matracov a
prikrývok. Pri tejto činnosti sa používajú dezinfekčné a čistiace prostriedky ( Jar, Savo, Sanytol, Domestos, Ajax,
Fixinela, atď. ).

6. Postup pri dezinfekcií a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu
Umývadla, záchody, sprchové kúty sa umývajú denne, rohože pred sprchovými kútmi sa vydrhnú kefou a
dezinfikujú raz za týždeň, kachličky raz za 3 mesiace, na čistenie a dezinfekciu sa používajú (Cif, Domestos,
Fixinela, atď. ). Na dezinfekciu sa použijú dezinfekčné prostriedky na báze chlóru ako Savo, Domestos. Osoba
vykonávajúca sanitáciu pri práci používa ochranné prostriedky a to gumené rukavice. Zápis o sanitácií vedie
vedúci prevádzky v prevádzkovom denníku.

7. Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob,
ich čistenie a dezinfekcia
Každá izba je vybavená odpadkovým košom, z ktorého je domový odpad zneškodňovaný do kontajnerov
umiestnených pri budove. Likvidácia odpadov z jednotlivých izieb sa uskutočňuje každý deň pri samotnom
upratovaní jednotlivých izieb. Likvidácia komunálneho odpadu je zabezpečená 1 krát za týždeň. Ničenie
živočíšnych škodcov budeme zadávať externe , firme odborne na to spôsobilej.

