
\m          Masuri de protectie impotriva raspandirii Covid19 

Stimati oaspeti, 

Casa Vlasin este pregătită să își primească oaspeții, odată cu revenirea
treptată și precaută la vechi și dragi obiceiuri – călătoriile și vacanțele.

Pentru protectia noastra, a tuturor cat si pentru prevenirea raspandi-
rii virusului, am luat urmatoarele  masuri  temporare pentru a pastra
CASA VLASIN sigura in ceea ce priveste siguranta alimentara, con-
fortul si asigurarea unei sederi cat mai relaxante: 

• La intrarea in pensiune/ terasa vor fi amplasate covorase dezinfectante, iar in zonele comune dis-
pozitive cu dezinfectant. 

• Conform HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020., pe perioada 
stării de alertă, masca de protecție trebuie purtată în orice spațiu public închis ( receptie, hol, casa 
scarii, bai comune, etc.),  pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei.

• Atât timp cât legislația o impune, vom monitoriza temperatura tuturor persoanelor care intră în 
pensiunea noastra, folosind termo-scannere de la distanta, fără contact uman; Oaspetilor si intregii
echipe CASA VLASIN li se va monitoriza temperatura care, daca va depasi 37.3 grade, nu li se 
va permite accesul in unitate. 

•  Amenajarea panoului de protectie (plexiglas) la receptie si bar astfel incat sa fie favorizata distan-
tarea sociala 

•  Au fost eliminate in intregime reviste, materiale printate si brosuri 
• Consultați și respectați afișele informative din cadrul pensiunii, referitoare la măsurile de siguran-

ță sanitară; Informatiile utile sunt afisate pe autocolante in camere si pe holurile pensiunii, in lo-
curi vizibile.  Meniul este afisat pe fie care masa, in format QR cod. 

• Se va digitaliza procedura de check in si check out
•  Toti angajatii care intra in contact cu turistii, cat si cei din bucatarie vor purta masca, manusi si 

vor fi informati permanent cu privire la masurile de siguranta ce trebuie respectate 

R  estaurant  

• Mesele vor fi aranjate atat pe terasa cat si in restaurant, la distanta sociala recomandata de 2 metri 
si nu vor putea fi mutate , numarul maxim de persoane permis la masa, este de 4 persoane (* daca 
nu sunt membrii aceleiasi familii) . 

•  Servirea meselor incluse (mic dejun)  sau a la carte se va face pentru inceput pe terasa, cu servire 
individuala. 



• Rezervarile pentru masa pe terasa, vor fi preluate telefonic sau prin Whatss app la numarul de tel: 
0730 015 560 cu rugamintea sa se specifice nume, prenume , numarul camerei (daca este cazul ) , 
numar de persoane  si ora. Rezervarea este valabila doar dupa confirmarea de catre personalul 
nostru.

• Dupa servirea mesei, vesela si tacamurile vor fi depozitate in caruciorul special pentru vesela fo-
losita si vor ajunge direct la dezinfectare, in baie de cloramina 

•  Se vor respecta toate procedurile de curatenie, dezinfectare, cu atentie deosebita la suprafetele cu 
risc inalt de contaminare

Vă informăm că în pensiunea CASA VLASIN  se respectă reglementările privind pro-
tecția datelor cu caracter personal , a dreptului la viață privată și confidențialitate, în tot
procesul de monitorizare al oaspeților.

Multumim pentru sustinere, Echipa CASA VLASIN


