
 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Twojego pobytu w SPA, 

podjęliśmy następujące kroki: 

• Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 

2020 r. obecnie oferujemy kosmetyczne zabiegi pielęgnacyjne na twarz 

i ciało.  

• Masaże klasyczne i lecznicze są czasowo niedostępne. 

• Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Klienta. 

• SPA dostępne jest tylko dla osób zakwaterowanych w Hotelu. 

• Zalecamy zdalną rezerwację zabiegów – poprzez kontakt telefoniczny 

lub mailowy. 

• Minimalizujemy kontakty między Klientami – każdy Klient umawiany jest 

na inną godzinę i przyjmowany w osobnym gabinecie. 

• Czasowo wyłączyliśmy z użytkowania poczekalnię SPA – klient 

bezpośrednio po stawieniu się w SPA o wyznaczonej godzinie i 

wypełnieniu dokumentów zabiegowych zapraszany jest do gabinetu. 

• Natura Moran**** SPA to 5 niezależnych gabinetów zabiegowych, 

dzięki czemu mają Państwo pewność, że zawsze przeprowadzamy 

zabieg w prawidłowo zdezynfekowanym i przewietrzonym gabinecie. 

• Nasz personel został odpowiednio przeszkolony i przygotowany do 

pracy w czasie pandemii. 

• Pracownicy SPA noszą przyłbice/maseczki oraz rękawiczki 

jednorazowe. 

• Zabiegi wykonujemy tylko u osób zdrowych. 

• Przed rozpoczęciem zabiegu przeprowadzamy z Klientem wywiad 

epidemiologiczny. 

• W przypadku podejrzenia zakażenia pracownik SPA może dokonać 

pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 

• W przypadku stwierdzenia  temperatury powyżej 38°C wykonanie 

zabiegu nie będzie możliwe. 

• Gabinet zabiegowy jest generalnie sprzątany, odpowiednio 

zdezynfekowany i wietrzony po każdym Kliencie 

• Podczas wykonywania zabiegu stosowane są odpowiednie środki 

ochronne i materiały jednorazowego użytku. 

• Przestrzegamy najwyższych norm związanych z praniem i 

dezynfekowaniem ręczników, potwierdzone certyfikatem pralni. 

• W każdym gabinecie, recepcji SPA oraz toalecie znajduje się dozownik 

z płynem do dezynfekcji rąk. 

• Systematycznie dezynfekujemy wszystkie powierzchnie w części 

wspólnej SPA, takie jak: klamki, blaty, poręcze. 

• Klientów prosimy o noszenie maseczek oraz rękawiczek jednorazowych 

i/lub dezynfekcję rąk. 

• Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych podczas korzystania z 

zabiegów. 

Pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad oraz nakazów, które 

istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia 

 

 

 


