PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
ubytovacieho zariadenia

Prevádzka: Hotel Morava, Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry

Vypracovaný dňa 01.01.2020

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa: ..............................................

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Obchodné meno :

PSP Morava, s.r.o.

Sídlo spoločnosti :

Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry

IČO :

36510891

Adresa prevádzky :

Hotel Morava, Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry

Zodpovedný vedúci:

Iveta Šestáková

Telefonický kontakt: +421 903 142 759
e-mail:. sestakova@hotel-morava.sk
b) druh a spôsob poskytovania služieb
Popis ubytovacieho zariadenia:
-

hotelové ubytovanie

Spôsob poskytovania služieb: krátkodobé ubytovanie osôb na základe rezervácie
-

celková ubytovacia kapacita: 160 postelí, 40 x prístelka
/ obsahuje kúpeľňu s WC, vybavenú sprchovacím kútom, záchodovou misou a
umývadlom./,

Základné vybavenie izieb: lôžko, nočný stolík, stôl, stolička, TV prijímač

Zásobovanie pitnou vodou: miestny vodovod
c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia
Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať na dodržiavanie osobnej
hygieny. Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu
vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou.
V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je
zodpovedná Iveta Šestáková, ktorá zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení.
Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej
bielizne.
V ubytovacom zariadení sa umiestni na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej
vybavenie sa priebežne dopĺňa./ recepcia/
V celej budove je zákaz fajčenia.

d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny
Zariadenie je vybavené dostatočným množstvom čistej (vypranej, vyžehlenej) bielizne, primerané
lôžkovej kapacite zariadenia.
Pre každého ubytovaného je použitá čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť
k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná posteľná
bielizeň sa vyradí z používania.
Čistú posteľnú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej
kontaminácii. Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku čistej a špinavej bielizne
ani k ich vzájomnej zámene.
Použitá (znečistená) bielizeň sa skladuje v na to určených účelových obaloch, ktoré sú po naplnení
napevno uzavreté.
- čistá bielizeň: vo vyčlenenom priestore – Sklad č. 2 v suteréne

- použitá bielizeň: vo vyčlenenom priestore – sklad č. 3 v suteréne
- pranie použitej bielizne: dodávateľským spôsobom práčovňa Jedinka servis Poľsko
Lôžkoviny (vankúše, paplóny, deky) sú udržiavané v čistote. Znečistené lôžkoviny sa dôkladne čistia a
perú podľa odporúčania výrobcu.
Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň, uteráky, resp. aj iná používaná bielizeň je bezodkladne
vyradená z používania.
Frekvencia výmeny bielizne, uterákov, atď.: pred každou výmenou ubytovaného klienta / podľa
potreby a minimálne každé 4 dni
Zodpovedná osoba za manipuláciu s čistou a špinavou bielizňou: Iveta Šestáková

e) spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia
Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sa musia priebežne upratovať. Zariadenia na osobnú
hygienu sa budú priebežne čistiť a dezinfikovať, a je to zabezpečené dodávateľským spôsobom.
Chodby a prevádzkové priestory sa najmenej raz za týždeň musia vydrhnúť kefou a dezinfikovať.
Najmenej raz za štvrťrok, prípadne podľa potreby sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojené
s umytím okien, dverí, svietidiel a s vyprášením matracov a prikrývok.
Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva najmenej raz za 5 rokov.
Prostriedky na dezinfekciu plôch:
- bežne dostupné od dodávateľa Gastrobal s.r.o.* viď dodacie listy
Pri používaní dezinfekčného
a dodržiavame doby exspirácie.

prípravku postupujeme

podľa

priloženého návodu výrobcu

f) postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu
Zariadenia na osobnú hygienu sa musia denne umyť a dezinfikovať.
Rohože pod sprchami sa najmenej raz za týždeň musia vydrhnúť kefou a dezinfikovať.
Prostriedky na dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu: bežne dostupné od dodávateľa
g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov - dodávateľským spôsobom
V ubytovacom zariadení musí byť vykonané ničenie živočíšnych škodcov: dodávateľským spôsobom
* viď správa Presana - Andrej Zemčák, Allendeho 30, 059 51 Poprad-Matajovce

h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich
čistenia a dezinfekcie:
podľa odvozného plánu VPS Vysoké Tatry
Tuhý komunálny odpad sa zbiera v umývateľných nádobách / 3 ks / a denne sa vynáša. Nádoby sa
denne čistia a dezinfikujú. Odvoz TKO sa zabezpečuje 1 x týždenne.
e) Všeobecné ustanovenia
(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
(2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.

Vypracovaný dňa 01.01.2020
Pečiatka, podpis prevádzkovateľa: ..............................................

