
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Accor i Bureau Veritas tworzą nowe certyfikaty 
sanitarne, aby wesprzeć hotelarstwo i 
gastronomię w powrocie do biznesu 

 
Accor, globalny lider branży hotelarskiej i rozszerzonej gościnności oraz Bureau Veritas, 

czołowy dostawca badań, inspekcji i certyfikacji na świecie, połączyły siły, by stworzyć nowy 

system certyfikacji. Ma on pomóc otwierać się na nowo obiektom hotelarskim i 

gastronomicznym, stanowiąc potwierdzenie przestrzegania przez nie odpowiednich norm 

bezpieczeństwa i protokołów utrzymania czystości.  

 

Przyjmowanie gości, zapewnianie im ochrony oraz troska o innych, wpisane jest w DNA Accor i stanowi 

kluczową część naszej działalności. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej musimy zapewnić 

naszych pracowników, klientów i partnerów, że jesteśmy w stanie zaoferować im najlepszą możliwą 

obsługę. Jako lider branży hotelarskiej w Europie, czujemy się zobowiązani do wyprzedzania potrzeb 

naszych gości, a także podejmowania najbardziej restrykcyjnych działań w odpowiedzi na dzisiejsze 

wymogi związane z bezpieczeństwem. Jest nam niezmiernie miło, że wraz z Bureau Veritas możemy 

być pionierami w tej dziedzinie oraz promować nasze podejście wśród wszystkich interesariuszy. – 

powiedział Franck GERVAIS, CEO Europe Accor. 

  

Z kolei Jacques POMMERAUD, CEO Bureau Veritas Africa & France, dodał: – Już od niemal 200 

lat Bureau Veritas realizuje swoją misję budowania świata opartego na zaufaniu. Po wprowadzeniu 

naszego nowego certyfikatu możemy spełniać oczekiwania społeczne dotyczące zdrowia i 

bezpieczeństwa. Będzie on bowiem źródłem pewności dla ponownie otwierających się hoteli i 

restauracji. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Accor – najpierw we Francji, a w dalszej 

kolejności w pozostałych krajach europejskich. Nasze podejście przyniesie korzyści całej branży – 

każda spółka będzie mogła ubiegać się o przeprowadzenie certyfikacji przez Bureau Veritas. 

 

Nowy certyfikat nadawany będzie zarówno hotelom, jak i obiektom gastronomicznym. Wyznaczy normy 

sanitarne dla wszystkich obiektów Grupy oraz innych sieci i hoteli niezrzeszonych. Partnerami projektu 

byli lekarze oraz epidemiolodzy, którzy współpracowali przy jego opracowywaniu z właścicielami hoteli 

pod markami Accor oraz stowarzyszeniami handlowymi, takimi jak UMIH, GNC czy GNI. 

 

W drugiej połowie kwietnia projekt przedstawiony zostanie francuskiej federacji turystycznej Alliance 

France Tourisme oraz odpowiednim ministerstwom (francuskim Ministerstwom Turystyki, Zdrowia oraz 

Pracy), aby mogły one wziąć aktywny udział w wypracowywaniu i zatwierdzaniu rekomendowanych 

standardów. Konkretne propozycje prezentowane będą rządom, odpowiednim ministerstwom oraz 
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komitetom zajmującym się rozluźnianiem restrykcji związanych z pandemią - najpierw we Francji, a 

następnie w innych częściach Europy. 

 

Rezultatem wspólnych wysiłków ma być praktyczny przewodnik, który otrzymają wszyscy 

interesariusze branży hotelarskiej. Dzięki niemu będą oni mogli przestrzegać rygorystycznych zaleceń 

władz (np. WHO czy Ministerstwa Zdrowia) w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, zarówno w 

przestrzeniach dla gości, jak i w biurach oraz restauracjach. Z kolei klienci w Europie będą mieli 

możliwość sprawdzenia, na specjalnej stronie internetowej Bureau Veritas, czy dany hotel lub 

restauracja, w których rozważają rezerwację, otrzymała certyfikat od Bureau Veritas, czy też nie.  
 

 
 

O GRUPIE ACCOR 

Accor jest wiodącą na świecie, kompleksową grupą hotelarską oferującą gościom wyjątkowe i niezapomniane 

wrażenia w ponad 5000 hotelach, kurortach i rezydencjach w 110 krajach świata. Grupa od ponad 50 lat 

świadczy usługi związane z gościnnością, dzięki czemu dysponuje niezrównanym portfolio 39 marek hoteli. 

Accor oferuje także cyfrowe rozwiązania pozwalające na maksymalizację kanałów dystrybucji, optymalizację 

działań hoteli i wzbogacenie doświadczenia gości z pobytu w zakresie guest experience. Nowy lifestylowy 

program lojalnościowy ALL – Accor Live Limitless pozwala na zmianę relacji grupy z klientami, członkami 

programu i partnerami poprzez wzbogacenie transakcji o dodatkową emocjonalną wartość, uzupełniając ją o 

dodatkowe przeżycia związane z pracą i spędzaniem wolnego czasu. Oprócz zakwaterowania, dzięki 

świadczonym usługom w zakresie gastronomii, rozrywki, wellbeing i coworkingu, Accor oferuje nowe sposoby 

życia, pracy i spędzania czasu wolnego.  Accor jest głęboko zaangażowany w tworzenie zrównoważonego 

rozwoju aktywnie działając na rzecz naszej planety i lokalnych społeczności. W ramach programu Planet 21 

- Acting Here. Accor działa na rzecz „pozytywnego hotelarstwa”, a w ramach Accor Solidarity pomaga osobom 

w niekorzystnej sytuacji życiowej poprzez szkolenia zawodowe i dostęp do miejsc pracy. Spółka Accor SA 

jest notowana na paryskiej giełdzie Euronext (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku OTC (kod ACRFY) w 

Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie: accor.com. Zapraszamy do polubienia naszej strony 

na Facebooku i śledzenia nas na Twitterze.          
 

 

O BUREAU VERITAS 

Bureau Veritas to globalny lider branży TIC (badania, inspekcje, certyfikacja). Grupa powstała w 1828 r. i 

zatrudnia ponad 78 tysięcy pracowników w ponad tysiąc pięciuset biurach i laboratoriach w różnych częściach 

świata. Bureau Veritas pomaga klientom poprawiać wyniki biznesowe dzięki usługom i innowacyjnym 

rozwiązaniom, za sprawą których mogą mieć pewność, że ich aktywa, produkty, infrastruktura i procesy są 

zgodne z normami i uregulowaniami w zakresie jakości, BHP, ochrony środowiska oraz społecznej 

odpowiedzialności biznesu.  

Bureau Veritas notowana jest na giełdzie Euronext Paris w ramach indeksu Next 20.  

Subfundusz A, kod ISIN FR 0006174348, skrót giełdowy: BVI. 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.bureauveritas.fr/ 

 

 

          

Kontakt dla mediów:  

Agnieszka Kalinowska 

Senior Communication Manager, Accor Eastern Europe 

e-mail: agnieszka.kalinowska@accor.com    
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