Provozní řád Penzionu Poodří
1.

Údaje o poskytovateli a provozovateli
Sídlo: Komenského 260, Suchdol nad Odrou 742 01
Telefon: 731 467 643
Provozovatel: Městys Suchdol nad Odrou, IČ: 00298450
Odpovědná osoba: Miloslava Klichová

2.

Druh a rozsah poskytovaných služeb
Penzion Poodří poskytuje celoroční ubytování o kapacitě 44 míst. Penzion má 14 pokojů:
 1x jednolůžkový pokoj s příslušenstvím
 1x dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím pro vozíčkáře
 8x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou a příslušenstvím
 1x dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím
 1x třílůžkový pokoj s přistýlkou a příslušenstvím
 1x pětilůžkový pokoj, příslušenství společné na patře (pro dva pokoje)
 1x šestilůžkový pokoj, příslušenství společném patře (pro dva pokoje)
Další místnosti: kuchyň, sklad nádobí, společenská místnost, recepce, WC ženy, WC muži, úklidová místnost,
pokojská, sklad, sklep a byt.

3.

Sanitační opatření / zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění
a) Desinfekce hygienických zařízení se provádí denně (koupelny, WC, sprchy). Pro plošnou desinfekci se
používají výrobky s virucidním účinkem (např. Savo a Incidur), které jsou uskladněny v úklidové místnosti.
Při náhodné kontaminaci biologickým materiálem se ihned provede dezinfekce místa s následnou
mechanickou očistou. Při práci s desinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a
bezpečnosti a používají se ochranné pomůcky. K zabránění vzniku případné rezistence virů vůči přípravku
dlouhodobě požívanému se střídají desinfekční přípravky s různými aktivními látkami po jednom měsíci.
b) Dezinsekce se prování při výskytu hmyzu odbornou firmou. Objekt je zajištěn proti vnikání hmyzu (síto).
c) Deratizace běžná se provádí 1x ročně, další dle potřeby, provádění deratizace se eviduje.
Odpovědná osoba: Miloslava Klichová
Úklid
Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak denně. Kompletní úklid se provádí po
opuštění pokoje zákazníkem. Před příchodem zákazníka se provede desinfekce povrchu a sociálního
zařízení. Plochy pokryté koberci se vysávají, podlahy se stírají, úklid s použitím desinfekčních prostředků se
provádí 1x týdně. Jednou začtvrté roku se provádí všeobecný úklid, včetně mytí oken, dveří, svítidel a
vyčištění matrací. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby s použitím desinfekčních prostředků.
Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové místnosti.
Odpadky jsou ukládány do uzavíratelné nádoby + PVC sáček. Odpadkový koš se vynáší denně s následnou
očistou a desinfekcí. Kontejner se vyváží pravidelně 1x týdně (pátek). Pravidelný odvoz kontejnerů zajišťuje
firma OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava.
Odpovědná osoba: Miloslava Klichová
Manipulace s prádlem
a) Čisté prádlo je uloženo ve skříních ve skladu. Tato místnost je dobře větratelná a prádlo je poskládáno a
roztříděno. Ložní prádlo je měněno po každém ubytovaném, pokud je zákazník ubytován na delší dobu, je
prádlo měněno dle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Při výskytu přenosné choroby se provádí
desinfekce prádla dle pokynů lékaře.
b) Špinavé prádlo je odváženo a po vyprání a vyžehlení opět dováženo firmou VVM-IPSO s.r.o., Opavská
569, 742 45 Fulnek.
c) Pracovní oděv zaměstnanců je oddělen od civilního, udržován v čistotě, výměna je prováděna dle potřeby.
Odpovědná osoba: Miloslava Klichová
Další údaje
- zásobování pitnou vodou je zajištěno veřejným vodovodem
- větrání je prováděno přirozeně okny
- lékárnička je k dispozici na recepci
- školení zaměstnanců se provádí při nástupu nových pracovníků, při opakovaném zjištění nedostatků.
U stálých pracovníků se provádí 1x ročně. Záznamy o školení jsou uloženy na městysi.
- v celém objektu je zákaz kouření
- při pronájmu společenské místnosti (včetně kuchyně) na soukromé akce zodpovídá nájemce za čistotu
a dodržení nočního klidu v době od 22°° do 6°° hodin

4.

5.

6.

Provozní řád je platný od 01.10.2014

---------------------------------------------provozovatel
Městys Suchdol nad Odrou

