
 

 

Szanowni Goście Best Western, 

 

Gorąco witamy i dziękujemy za zaufanie jakim darzycie Państwo nasze hotele oraz ich zespoły, 

które dbają o zapewnienie Państwu bezpiecznego i zdrowego domu z dala od domu. 

 

Przede wszystkim, pragniemy zapewnić, że Best Western koncentruje się bardziej niż 

kiedykolwiek na dbałości o zdrowie i bezpieczeństwa swoich gości i współpracowników. 

Państwa dobre samopoczucie jest naszym najwyższym priorytetem. Higiena i czystość nigdy 

nie były dla nas ważniejsze - wierzymy, że hotele nigdy nie mogą być „zbyt czyste”. Dlatego też 

z myślą o Państwa zdrowiu i dobrym samopoczuciu wprowadziliśmy program „We Care 

CleanSM”.  

 

Program “We Care Clean” obejmuje podwyższone standardy bezpieczeństwa i czystości w 

czterech kluczowych obszarach. 

 

Po pierwsze, wprowadziliśmy w życie wzmocnione praktyki bezpieczeństwa w Recepcji oraz 

lobby. Staramy się minimalizować Państwa kontakt z personelem – usprawniając proces check-

in, check-out.  

Przestrzegamy zasady społecznego dystansowania się podczas wszelkich interakcji, 

dezynfekujemy z większą częstotliwością wszelkie powierzchnie regularnie dotykane przez 

gości - od lady recepcyjnej po długopisy. Każda karta magnetyczna-klucz jest również 

dezynfekowana odpowiednimi środkami. Usunęliśmy z wyposażenia lobby elementy, z których 

goście korzystali wspólnie ( np. prasa, magazyny, książki itp.), wzmocniliśmy również procedury 

czyszczenia wyposażenia i mebli w lobby. Zapewniliśmy również w lobby 

pojemniki/dyspensery z płynem do dezynfekcji rąk, a samoobsługowe stacje z napojami 

wyposażone są w serwetki. Zważywszy na fakt, że zostajecie Państwo witani przez jednego z 

członków naszego zespołu podczas zameldowania, nasze hotele koncentrują się również na 

dobrym samopoczuciu naszych współpracowników - dbając o ich zdrowie. Jeśli nie czują się 

dobrze-są zobowiązani pozostać w domu, na bieżąco również sprawdzamy ich temperaturę, 

aby mieć pewność, że są zdrowi. Regularnie szkolimy zespoły z zakresu ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa oraz podkreślamy znaczenie dobrego samopoczucia i ścisłego przestrzegania 

naszych zasad bezpieczeństwa. Zdrowie personelu jest dla nas również bardzo ważne -dlatego 

możecie czuć się Państwo komfortowo wiedząc, że każdy z naszych współpracowników zdaje 

sobie sprawę, jak ważne jest ich zdrowie zanim podejmą interakcje z gośćmi.  

 

Po drugie, wiemy, że większość czasu spędzacie Państwo w swoim pokoju. Przed Państwa 

przyjazdem, każdy pokój jest sprzątany, dezynfekowany i dokładnie sprawdzany. Każdy pokój 

podlega procedurze wietrzenia, zamgławiania, ozonowania lub innej formie dezynfekcji. W 

każdym pokoju ma miejsce dokładne doczyszczanie i dezynfekowanie miejsc najczęściej 

dotykanych przez gości takich jak: klamki, włączniki światła, powierzchnia biurka, telefony, 

piloty tv, czajniki, uchwyty w łazience, z zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych. 

Personel służby pięter jest wyposażony w rękawiczki oraz maski, dla swojego i gości 

bezpieczeństwa. Pokój, w którym Państwo mieszkacie, prawdopodobnie nie był użytkowany 

przez 24-72 godziny z uwagi na czas niezbędny do potencjalnej eliminacji wirusa Covid-19.  

 

 



 

 

Bielizna pościelowa oraz ręczniki były prane w wysokiej temperaturze i przy użyciu 

odpowiednich środków chemicznych, eliminujących wirusa. Do transportu czystej bielizny i 

ręczników używane są oddzielne wózki, natomiast wózki dla pralni podlegają codziennej 

dezynfekcji.  

Pralnia i jej wyposażenie jest regularnie sprawdzana, a do jej sprzątania stosowane są 

odpowiednie środki chemiczne. W trosce o przestrzeganie zasady społecznego dystansowania 

się, pokój w trakcie Państwa pobytu nie będzie sprzątnięty, chyba, że wyraźnie o to Państwo 

poprosicie. Jeśli pokój ma być sprzątnięty, zostaniecie Państwo poproszeni o jego opuszczenie. 

W przypadku życzenia wymiany ręczników, zostanie ona zrealizowana przy zachowaniu 

minimalnego kontaktu z personelem – tj. zostawimy je w pokoju, kiedy Państwa w nim nie 

będzie.  

 

Po trzecie, doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zaoferowanie jakościowego 

śniadania podczas pobytu, dlatego wprowadziliśmy różne opcje śniadania, abyście otrzymali 

Państwo bezpieczny i zdrowy posiłek. Opcja nr 1-śniadanie na wynos, w gotowej paczce, które 

możecie Państwo zabrać i skosztować w swoim pokoju, przy jednoczesnym zachowaniu 

dystansu społecznego.  Opcja nr 2 – śniadanie serwowane, tak, abyście nie musieli Państwo 

korzystać z opcji bufetu. Ważne jest również to, że każdy stolik i krzesło jest każdorazowo 

dezynfekowane po każdym gościu. Naszą obietnicą jest dostarczenie wysokiej jakości 

śniadania, przy jednoczesnym poszanowaniu tego, że Państwa bezpieczeństwo i dobre 

samopoczucie są najważniejsze. 

 

Po czwarte, toalety ogólnodostępne, części rekreacyjne ( fitness, basen) – jeśli mogą być 

otwarte ( każdy hotel musi przestrzegać lokalnych przepisów rządowych), są sprzątane przy 

użyciu odpowiednich środków chemicznych i dezynfekujących. Wyposażenie strefy fitness jest 

czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu. Na zakończenie dnia, obszary rekreacyjne są 

dokładnie sprzątane, w trosce o zapewnienie Państwa zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Jeśli hotel oferuje powierzchnię konferencyjną: krzesła, stoły oraz wyposażenie jest sprzątane 

przed i po każdym użyciu. Samoobsługowa stacja z napojami, jest wyposażona w serwetki. 

Oczywiście jeśli powierzchnia konferencyjna jest wynajmowana, silnie rekomendujemy 

przestrzeganie zasady zachowania bezpiecznej odległości.  

Best Western jest rodziną hotelarzy. Pragniemy zapewnić, że niezwykle dbamy o Państwa, 

Państwa najbliższych oraz Państwa zdrowie - jesteśmy globalną społecznością, która dba o 

siebie nawzajem. Jesteśmy gotowi zapewnić Państwu bezpieczny, czysty dom z dala od domu, 

poprzez nowy Program „We Care Clean”.  

 

Dziękujemy, że mamy ten przywilej dzielenia się naszym hotelem z Państwem. 

 

Życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia i bezpieczeństwa.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Anna Świeżewska 

Kierownik ds. Sprzedaży  

Best Western Hotels & Resorts  

 


