
  

 

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  
 

I. Identifikační údaje 

 Penzion H-Market 

Sídlo: Tylova 843, 393 01 Pelhřimov 

Odpovědná osoba a provozovatel: Markéta Hovorková 

      Tel.: +420 602 706 427 

      E-mail: info@penzion-pelhrimov.cz 

      IČO: 87090929 

 Kategorie ubytovacího zařízení: penzion 

 Ubytování dle rezervací klienta, bez stravy, provoz trvalý  

 Kapacita ubytování: 3 apartmány /2+1, 5, 6 lůžek/ s vlastním sociálním zařízením 

/sprchový kout/, kuchyňskou linkou včetně základního vybavení /lednice, sporák 

s troubou, mikrovlnná trouba/, satelitní TV, WiFi. 
  

II. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění 

 Způsob zásobování pitnou vodou: veřejný vodovod 

 Způsob přípravy teplé vody: ohřev elektrickou energií 

 Dezinfekce: provádění dezinfekce sociálních zařízení, odpadkových košů při střídání 

hostů, min. 1x týdně 

 Dezinfekce při výskytu hmyzu, deratizace při výskytu hlodavců: odborná firma 

 Svoz odpadů 1x týdně (pátek)  

 

III. Způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení  

 Úklid společných prostor (vysávání koberců, vlhké stírání hladkých povrchů): min. 1x 

denně 

 Úklid apartmánů: 1x týdně /dle střídání hostů/ 

 Výměna ložního prádla a ručníků: min. 1x týdně  

 Úklid sociálního zařízení: min. 1x týdně s použitím dezinfekčních prostředků  

 Všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel, vyčistění matrací, přikrývek, 

čalouněného nábytku): min. 1x za 3 měsíce  

 Výmalba všech prostor: min. 1 x za 2 roky, jinak vždy při znečištění a podle potřeby.   

 Uložení a označení pomůcek pro úklid a úklidových prostředků: úklidová komora, 

recepce 

 

IV. Manipulace s prádlem  

 Druhy prádla: ložní prádlo, ručníky, utěrky 

 Způsob praní prádla: automatická pračka, 60-90°C 

 Čisté prádlo: uloženo na recepci, výměna po každém ubytovaném, jinak dle potřeby, min. 

1x týdně 

 Znečištěné prádlo: ihned se pere 

 

V. Další podmínky činnosti  

 Způsob vytápění: plynový kotel, kotel na pevná paliva  /dřevo/, el. přímotop 

 Dosahovaná teplota vnitřního vzduchu v topném období 20-24°C, dle vyhlášky č. 6/2002 

Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 

pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb /pokoje 22,0 ± 2°C/, hodnoty 

mohou být překročeny v případě výjimečných klimatických podmínek 

 Způsob větrání – přirozené, okny 

 Lékárnička první pomoci – umístěna v recepci, základní vybavení 

 Zamezení nebo povolení vstupu zvířat - pouze malá zvířata po předchozí dohodě 

 Zákaz kouření ve vnitřních prostorech penzionu, zákaz kouření mimo venkovní vyhrazené 

prostory 



  

 

PODMÍNKY PROVOZU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V DOBĚ 

MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S ŠÍŘENÍM NEMOCI 

COVID-19 
 

 Ve všech veřejných prostorách ubytovacího zařízení jsou dodržována pravidla předepsané 

vzdálenosti mezi personálem a hosty min. 2 metry.  

 Není povoleno shromažďování hostů ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s 

výjimkou společné skupiny hostů).  

 Na recepci i na jednotlivých pokojích či apartmánech je k dispozici virucidní dezinfekce 

na ruce. 

 Společné prostory jsou denně dezinfikovány – kliky, dotykové plochy, stoly, toalety. 

 Před ubytováním nového hosta je kromě běžného úklidu a výměny prádla prováděna 

dezinfekce všech kontaktních ploch (vypínače, kliky, madla, ovládání klimatizace atd.), 

koupelny a toalety.   

 V rámci běžného úklidu je měněno ložní prádlo, přehozy či polštáře, které jsou prány v 

dezinfekčním pracím prostředku „Sanytol“ a to při minimální teplotě 60°C. 

 Hosté jsou povinni dodržovat běžné hygienické návyky, hygienická a bezpečnostní 

opatření uvedená v tomto dokumentu a dbát pokynů ubytovatele. 

 V případě, že host vykazuje známky onemocnění, je povinen vyhledat lékařskou pomoc a 

o svém následném stavu informovat ubytovatele. Ubytovatel má právo neumožnit nástup 

na ubytování osobám vykazujícím zjevné příznaky infekčního respiračního onemocnění. 

 Prostory penzionu mohou navštěvovat pouze osoby zde ubytované. 

 

POVINNOSTI PERSONÁLU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

 Osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v 

čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech 

měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo dekontaminovány. 

 Kontakt s hosty se omezuje na nezbytně nutnou dobu.  

 Dodržování odstupů min. 2 metry vždy, když je to možné. 

 Nutná zvýšená pozornost při manipulaci použitým prádlem s ohledem na zvýšená rizika 

kontaminace.  

 Veškerá zařízení a prostory jsou udržovány v čistotě a jsou dodržovány běžné 

hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy. 

 Personál dbá po celou pracovní dobu na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou 

vodou a používá jednorázové papírové ubrousky.  

 Personál je upozorněn na fakt, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a 

časté mytí rukou vodou a mýdlem. 

 Nemocný personál nemá přístup na pracoviště provozovny. 

 Personál ubytovacího zařízení je obeznámen s podmínkami provozu, proškolen a to i v 

pravidlech dodržování osobní a provozní hygieny.  

 

 

 

 


