
Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników 
Haston Old Town, w obiekcie zostały wprowadzone 
zasady postępowania związane z zachowaniem środ-
ków ochrony w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa (SARS-CoV-2). 
  Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby 
organizowane w naszym obiekcie różnego rodzaju 
imprezy okolicznościowe i eventy biznesowe prze-
biegały na najwyższym poziomie z jednoczesnym 
zachowaniem zasad i reżimów sanitarnych. 
 

Dziękujemy za Państwa zaufanie!

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja Haston Old Town 
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KORONAWIRUS

DBAJĄC O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO 
INFORMUJEMY, IŻ:

na terenie obiektu Haston Old Town nie powinny 
przebywać osoby wykazujące jakiekolwiek oznaki 
chorobowe mogące wskazywać na chorobę zakaźną 
(m.in. gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból gardła, 
mięśni, trudności w oddychaniu) w szczególności jeśli 
w ostatnim czasie przebywały / narażone były 
na ryzyko zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2);

na terenie obiektu Haston Old Town obowiązkowa 
jest dezynfekcja rąk. Środki do dezynfekcji znajdują 
się w oznaczonych miejscach m.in. w toaletach, 
przy windzie.
  W miejscach ogólnodostępnych wywieszone są 
informacje o skutecznym i prawidłowym myciu 
oraz dezynfekcji rąk, a także instrukcje „Jak prawi-
dłowo nałożyć i zdjąć maseczkę”;

podczas przebywania na terenie obiektu Haston Old 
Town należy zachować bezpieczną odległość od innych 
osób wynoszącą co najmniej 2 metry;

zapewniamy odpłatny dostęp do środków ochrony 
indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jedno-
razowe i preparatów do dezynfekcji rąk, również 
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby dla ekipy 
przygotowujących imprezy/eventy oraz osób 
wynajętych do organizacji imprezy/eventu (szcze-
góły w tym zakresie każdorazowo uzgadniane są 
indywidulanie);

zapewniamy odpłatnie posiłki i napoje uczestnikom 
imprezy / eventu zgodnie z zaleceniami i reżimem 
sanitarnym (szczegóły w tym zakresie każdorazowo 
uzgadniane są indywidulanie);

posiadamy procedury postępowania na wypadek 
wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia koronawi-
rusem (SARS-CoV-2) i procedury dotyczące skuteczne-
go instruowania pracowników;

ograniczamy ilość personelu i obsługi imprez / 
eventów do niezbędnego minimum;

pomagamy w realizacji wymogu związanego 
z mierzeniem temperatury u uczestników / pracowni-
ków obsługi / dostawców imprezy / event, za ich 
uprzednią zgodą, przez Organizatora imprezy /eventu 
za pomocą bezdotykowego termometru.


