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Kedves Vendégeink! 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a COVID-19 koronavírus 

elsődlegesen légúti vírus, amely a nemzetközi szervezetek tájékoztatója szerint elsősorban 

közvetlenül emberről emberre terjed cseppfertőzéssel. Az általánosan alkalmazandó, 

helyes fürdőhigiéniás szabályok betartása mellett (kihelyezett kézfertőtlenítők használata, 

és szappanos előzuhanyozás) további elővigyázatossági intézkedést a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ sem tart jelenleg szükségesnek.  

A Puchner Kastélyszálló ettől függetlenül fokozott figyelmet fordít ezen szabályok 

még szigorúbb betartására, és további intézkedéseket is bevezetett: 

 

 A fürdő egész területén kérjük tartsák be egymástól a biztonságos 1,5 méter 

távolságot, kivéve az egy háztartásban élőket. 

 Medencéink maximális fajlagos terhelése (annak rendeltetésétől függetlenül) nem 

lehet nagyobb, mint 0,25 fő/m2, azaz egy főre legalább 4 m2 vízfelület jut. 

 Kollégáink saját és a vendégek egészsége érdekében maszkot és kesztyűt viselnek. 

 A fürdőt lázas vagy hányásos-hasmenéses betegek nem látogathatják! A tünetek 

elmúlását követően legalább 3 napig tartózkodni kell a fürdőzéstől! 

 A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő! 

 Kézfertőtlenítő adagolókat helyeztünk ki a fürdő területén, a vizesblokkokban pedig 

fertőtlenítő hatású kézmosószereket. 

 A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása szerint bizonyos élményelemek nem 

üzemeltethetőek. Vendégeink egészségének megőrzése érdekében a korábban leírt 

intézkedés visszavonásáig nem működtetjük a következő 

élményelemeket: légbefúvók, nyakzuhanyok, gőzkabinok. Kivételt képeznek a 

csúszdák, és azon vízbefúvással üzemelő élményelemek, amelyek hatása a vízfelszín 

felett nem érezhető.  

 Fürdőházunk és Palota wellnessünk kizárólag vízforgatós medencékkel rendelkezik, 

amelyek minden korlátozás nélkül üzemeltethetőek a megfelelő fertőtlenítési előírások 

mellett. 

 A víz klórszintjét megemeltük (az előírt maximum értéket betartva) a forgatott vizű 

medencék esetében a hatékonyabb fertőtlenítés érdekében. 

 Kollégáink a fürdővíz PH értékét, zavarosságát, hőmérsékletét 2 óránként, a 

fertőtlenítőszer adagoló működését és a szabad aktív klór szintjét pedig óránként 

ellenőrzik. 

 A vendégtérben, a vizesblokkokban sűrűbb napi takarítást végzünk alkoholos felület 

fertőtlenítővel. A pultok és felületek, bejárat, lobby, asztalok virucid fertőtlenítése 

naponta minimum három alkalommal történik. 

 Infraszauna és finn szaunáink 60 fok felett biztonságosan üzemelhetnek, ugyanis 60 

Celsius-fok felett a tanulmányok szerint a vírus elpusztul. Kérjük, az infraszaunákat 

saját biztonságuk érdekében csakis 60 fok feletti hőfok beállítása mellett használják. 
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Szépészeti szolgáltatásaink esetében az alábbi további intézkedéseket hoztuk: 

Tekintettel arra, hogy a zárt térben történő tartózkodás, a személyes, közeli kontaktusok 

nagy száma növeli a fertőzések kialakulásának kockázatát jelen járványügyi helyzetben az 

alábbiak betartása szükséges:  

 Szépészeti szolgáltatásaink kizárólag bejelentkezéssel végezhetőek el. 

 Egyszerre egy vendég lehet jelen egy kezelésen. 

 Csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató vendégeket fogadunk. 

 A helyiségeket folyamatosan szellőztetjük amint lehetőségünk van rá.  

 Kollégáink a szépészeti szolgáltatások időpontjai között 15 perc szünetet tartanak 

minden esetben, amely időtartam alatt a szükséges fertőtlenítéseket elvégzik, így 

biztosítva a higiéniát a következő vendég számára, beleértve a gyakran érintett 

felületeket és a fekvőhelyet is. 

 A dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert, maszkot biztosítunk saját 

maguk és vendégeink védelme érdekében . 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a dolgozóink személyi higiéniájának betartatására, 

melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az 

arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása. 

 

Kérjük vendégeinket a fentebb leírt intézkedések betartására. Az alábbi szabályzatot 

vendégeink a Fürdőházba és a Palota wellnessbe belépéskor elfogadják és irányadónak 

tekintik.  

Jó pihenést kívánunk minden vendégünknek! 

Puchner Team 
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