
 

 

Nasze hotele należą do sieci Marriott International. Zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa 

 

Wieloletnie doświadczenie w standaryzacji zasad bezpieczeństwa 

  Marriott International zawsze był uznawany za lidera w branży za zaangażowanie w jakość, wysokie standardy i 

rygorystyczne szkolenia pracowników. 

 Cieszymy się dobrą reputacją dzięki wysokim standardom dobrze ugruntowanym procesom zachowania 

czystości. 

 Zawsze bardzo poważnie podchodziliśmy do standardów higieny i czystości, aby zapewnić, że nasze hotele 

pozostają czystym i komfortowym środowiskiem dla naszych gości i współpracowników. 

 Od ponad 90 lat Marriott żyje zgodnie z podstawową wartością: „Dbaj o naszych gości i współpracowników”.   

Ta trwała wartość jest naszą wytyczną, gdy stajemy przed trudnym wyzwaniem, jakim jest odpowiedź na COVID-19. 

 Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, które goście okazywali nam przez lata. Chcemy, aby zrozumieli, co robimy i 

dlaczego to robimy; aby widzieli nasze zaangażowanie w dbanie o ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

 
Wpływ Covid-19 

 Covid-19 miał nie tylko znaczący wpływ na naszą działalność, ale także na sposób, w jaki prowadzimy nasze hotele. 

 Globalna pandemia zmieniła oczekiwania podróżnych i fundamentalnie zmieniła ludzkie postawy i zachowania w ciągu 
zaledwie kilku miesięcy. 

 Uważnie monitorujemy oświadczenia CDC i WHO dotyczące COVID-19 i postępujemy zgodnie z wytycznymi tych instytucji i 
lokalnych służb zdrowia. 

 Wprowadziliśmy środki mające na celu zwalczanie szerokiego spektrum wirusów, w tym COVID-19. 

 Nasze metody w celu zwalczania wirusa obejmują: 
 

o Hotele wdrożyły wytyczne dotyczące chemikaliów i sprzętu, który ma być stosowany przeciwko wirusom. 

o Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji wszystkich pomieszczeń w hotelach i regularnie dotykanych 

powierzchni (przykładami są recepcja, windy, łazienki publiczne, klucze do pokoi i wyposażenie siłowni). 

o Stosujemy protokoły czyszczenia i dezynfekcji stosowane w celu czyszczenia pomieszczeń po wymeldowaniu gości i 

przed przybyciem kolejnego gościa. 

o Zwiększona częstotliwość sprzątania w Heart of House, gdzie pracują pracownicy.  

o Zwiększone wysiłki związane z bezpieczeństwem i wiedzą nt. zdrowia, w tym protokoły higieny mycia i dezynfekcji 

rąk i specjalne szkolenia związane z COVID-19. 

 
Podnoszenie standardów czystości w dobie COVID-19 

 Pandemia wymagała od nas podniesienia już wysokich standardów dot. higieny do jeszcze wyższego poziomu. 

 Zgodnie z „nową normą” zdrowie i higiena będą na pierwszym planie w oczach naszych klientów. Upewniamy się, że 

dostarczamy gościom komfort w higieniczny, ale ludzki sposób. 

 Pracujemy nad przemyślanym podejściem do ustanowienia jeszcze wyższego poziomu czystości i opracowania nowych 

protokołów interakcji z gośćmi. 

 Wprowadzamy wielopłaszczyznową platformę, aby podnieść standardy czystości oraz normy i zachowania związane z 

gościnnością. Chcemy w ten sposób sprostać nowym wyzwaniom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, jakie stwarza 

obecne środowisko pandemiczne. 

 

 



 

 

Nowa era czystości 

W nadchodzących miesiącach Marriott będzie wdrażać sposoby na podniesienie standardów czystości, 

  aby sprostać nowym wyzwaniom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które przyniósł COVID-19. 

Marriott Global Cleaning Council 

 Rada koncentruje się na opracowaniu najwyższego poziomu standardów czystości, gościnności, nowych norm i 

zachowań. 

 Rada zapewni całościowe podejście zaprojektowane w celu zminimalizowania ryzyka i zwiększenia 

bezpieczeństwa. 

 Rada składa się z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym liderów z różnych dziedzin, takich jak 

sprzątanie, inżynieria, bezpieczeństwo żywności, dobra kondycja zawodowa i dobre samopoczucie. 

Ulepszona technologia 

Będziemy stopniowo wdrażać ulepszone technologie, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. Przykłady obejmują: 

 Opryskiwacze elektrostatyczne wykorzystujące najwyższą klasyfikację środków dezynfekujących zalecanych przez 

CDC i WHO do leczenia znanych patogenów. Proces stosowany jest w hotelach do czyszczenia i dezynfekcji pokoi 

gościnnych, holów, siłowni, spa i innych miejsc publicznych. 

 Testowanie technologii światła ultrafioletowego do dezynfekcji kluczy dla gości i urządzeń współdzielonych przez 

współpracowników. 

Zmiany systemu czystości 

Ulepszamy system, mający na celu ustanowienie jeszcze wyższego standardu czystości dla hoteli. 

• Szczególne obszary zainteresowania obejmują: Surface Areas:  

o COVID-19 podniósł świadomość na temat znaczenia czystości dotykowych powierzchni. Przestrzegamy 

rygorystycznych protokołów czyszczenia, aby powierzchnie były dokładnie traktowane środkami dezynfekującymi 

klasy szpitalnej, i aby czyszczenie to odbywało się ze zwiększoną częstotliwością. 

o Standardy korporacji wymagają, aby wszystkie powierzchnie były dokładnie czyszczone środkami dezynfekującymi 

klasy szpitalnej. 

o Instalujemy środki dezynfekcji ściereczki antybakteryjne w miejscach publicznych. 

o Chusteczki dezynfekujące w każdym pokoju do użytku osobistego gości. 

• Kontakt: 

o  Oznakowanie w holu i jadalniach, centrum fitness/spa, aby przypomnieć gościom o zachowaniu protokołów 

zdystansowania się od ludzi oraz o usunięciu lub zmianie aranżacji mebli i sprzętu. 

o Instalacja przegród na frontach, aby zapewnić dodatkowy poziom ostrożności zarówno dla gości, jak i 

współpracowników. 

o Współpraca z partnerami w celu udostępnienia masek i rękawic wszystkim współpracownikom. 

o Zainstalowanie większej liczby stacji odkażających ręce w miejscach publicznych. 

• Bezpieczeństwo żywności: 

o Pracownicy działu Food and Beverage zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznych praktyk przygotowania 

jedzenia i obsługi gości. 

o  Pracownicy działu F&B sprawdzani są zgodnie z wytycznymi firmy dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, a 

zgodność jest potwierdzana przez niezależne audyty. 

o  Modyfikujemy praktyki dotyczące dostarczania posiłków do pokoju i projektowania nowego podejścia do 

bufetów. 

o Minimalizujemy kontakt m.in. poprzez dostosowanie do nowej rzeczywistości przestrzeni w hotelach czy 

tworzenie alternatyw dla dotychczasowego menu. 

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników  

 

• Hotele to miejsca, które łączą nas z innymi i dają nam możliwość wzajemnej opieki. A nasi współpracownicy są na czele tego. 

• Podejmowane przez nas kroki w zakresie czystości i nowych norm gościnności dotyczą zarówno zdrowia i bezpieczeństwa 

współpracowników, jak i podróżnych. Dzięki nowym protokołom wspólnie będziemy dbać o gości i globalną społeczność. 

• Nasze podejście obejmuje dbanie o dobre samopoczucie, treningi dla pracowników w zakresie zachowań higieny i 

bezpieczeństwa oraz wzmocnienie roli pracowników w tworzeniu bezpiecznego i komfortowego hotelu. 

 


