
 

 

 

Dragi oaspeți, 

 

 

La Unirea Hotel&SPA****, prioritatea noastră este siguranța dumneavoastră și a 

angajaților noștri, fără a compromite însă calitatea serviciilor și experiența unei colaborări 

reușite în hotelul nostru din inima Iașului.   

Evaluăm constant măsurile de siguranță propuse de către experții în sănătate și de 

către autoritățile guvernamentale, pentru a maximiza prevenția și siguranța celor ce ne trec 

pragul.  

 

 

Pentru siguranța dumneavoastră, avem implementat: 

 

- Covorul dezinfectant la intrarea în unitate; 

- Zona de siguranță pentru monitorizarea temperaturii oaspeților și a angajaților; 

- În zona de recepție și la lifturile principale de la parter au fost amplasate 

dispozitive  cu gel dezinfectant; 

- Lifturile se dezinfectează  la o frecvență de 15 minute și vor fi circulate doar de către 

o singură persoană per cursă; 

- Semnalizare vizuală pe podea pentru respectarea normelor de distanțare; 

- Personalul va purta echipament de protecție, iar la recepție veți găși măști puse la 

dispoziția dumneavoastră, dacă este cazul; 

- Sălile sunt aerisite, dezinfectate și neutilizate timp de 48 de ore înaintea sosirii 

dumneavoastră; 

- Zonele foarte des atinse, cum ar fi: întrerupătoarele, clanțele de la ușă, uscătorul de 

păr, telecomanda, etc – se vor dezinfecta folosind dezinfectantul rapid fără clătire; 

- Oglinzile și geamurile se vor curăța cu soluția specială de curățat sticla (suprafețe 

vitrate); 

- Toaletele și spațiile comune se vor dezinfecta la o frecvență de 30 minute; 

- Bucătăria și personalul de servire vor respecta normele de siguranță, iar preparatele 

culinare se vor servi de către personalul nostru cu echipament de protecție, protejați 

de panouri de plexiglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

În ceea ce privește restaurantul Panoramic: 

 

- Zonele comune, precum mesele, scaunele și meniurile sunt igienizate frecvent – se va 

folosi dezinfectant rapid fară clătire 

- Garantăm folosirea măștilor și mănușilor de protecție de către tot personalul implicat 

în servirea oaspeților; 

- Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a tuturor angajaților; 

- Dezinfectarea suprafețelor de lucru și a echipamentelor aferente din bucătăria 

restaurantului 

- Controlul respectării procedurilor de spălare și preparare a tuturor alimentelor servite 

- Respectarea normelor de distanțare socială, de 1.5 m, între toate mesele din restaurant 

- Funționarea la o capacitate de maximum 30% din suprafața restaurantului 

 

 

Măsuri obligatorii: 

 

- Spălați-vă pe mâini cât mai des și corect; 

- Evitați atingerea ochilor, a nasului sau a gurii cu mâinile nespălate; 

- Dezinfectați-vă pe mâini cu soluțiile dezinfectante puse la dispoziția dumneavoastră 

în toate spațiile comune ale hotelului, de la intrare până la cameră; 

- Evitați contactul direct – păstrați distanța de 1.5m; 

- Purtați masca în spațiile închise; 

- Consultați medicul în cazul în care aveți febră sau alte simptome. Comunicați 

medicului informațiile necesare despre călătoriile efectuate. 

 

Sănătatea dumneavoastră este prioritatea noastră! 

 

Vă mulțumim! 

Echipa Hotel Unirea Iași 

 

 


