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Aby byl váš pobyt v TOP HOTELU Praha bezpečný, čistý  

a pohodlný, zavedli jsme řadu opatření:  

 

 

Čistota a dezinfekce 

✓ používání Anti Covid dezinfekce během rutinního úklidu ubytovacích jednotek      

a společných prostor, konferenčních prostor a zasedacích místností 

✓ pravidelné čištění a dezinfekce všech povrchů 

✓ častější čištění a dezinfekce ovladačů, vypínačů, klik a dalších dotykových ploch 

✓ pravidelná dezinfekce a čištění veřejně přístupných toalet 

✓ častější praní ložního prádla a používání dezinfekčních prostředků - klece 

s prádlem se dezinfikují ve speciální buňce a do hotelu jsou dopravovány 

v ochranné fólii  

✓ umístění dezinfekčního gelu na ruce na bázi alkoholu do společných prostor,  

který je jasně označený a volně přístupný hostům i zaměstnancům  

✓ pravidelná dezinfekce výtahových kabin 

✓ používání ochranných pomůcek personálem při úklidu 

✓ informování hostů i personálu o zavedených opatřeních  

 

Recepce 

✓ ochranné plexisklo na recepci  

✓ umístění dezinfekčního gelu na ruce na bázi alkoholu 

✓ možnost bezkontaktní platby 

✓ možnost zakoupit antigenní testy a ochranné respirátory    
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Restaurace / Bezpečnost potravin a nápojů 

✓ umístění dezinfekčního gelu na ruce na bázi alkoholu u vstupu do restaurací  

✓ zajištění povinných rozestupů hostů  

✓ používání ochranných pomůcek obsluhujícím i provozním personálem  

✓ upřednostňování bezkontaktních plateb 

✓ proškolování zaměstnanců v pravidlech dodržování zvýšené osobní  

a provozní hygieny 

✓ zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace  

v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozoven 

✓ umístění informačních materiálů k dodržování hygienických opatření  

v rámci provozoven i toalet 

✓ zajištění bezpečné manipulace se zbožím / potravinami / pokrmy   

(přednostně odebírány balené potraviny, dezinfekce obalů potravin při příjmu, 

používání ochranných pomůcek personálem) 

✓ udržování maximální čistoty skladovacích prostor   

✓ kontrola teploty pracovníků provozu při vstupu do zaměstnání 

✓ pravidelné testování všech zaměstnanců na COVID-19  
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