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Szanowni Państwo,  
 

Pragnę Państwa poinformować, że o ile tylko będzie to możliwe 

 z epidemicznych względów formalnych,   

Kurs nr 5 - Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu  

odbędzie się – 01-04 grudnia 2021 

 
W Centrum Konferencyjnym Hotelu Witek wprowadzono wysoki standard 
bezpieczeństwa, który w przypadku możliwości przeprowadzenia kursu będzie musiał 
być przestrzegany zarówno przez wykładowców, jak i kursantów. Zastosujemy ścisłe 
reguły sanitarne i organizacyjne w tym rejestrację on-line z możliwością dostarczenia 
materiałów do pokoi hotelowych oraz noszeniem masek zakrywających usta i nos w 
przestrzeniach publicznych o ile będzie to konieczne. O szczegółach będziecie 
Państwo indywidualnie powiadamiani po potwierdzeniu uczestnictwa w kursie. 
 
W załączeniu przesyłam aktualny program kursu oraz dokument opisujący 
obowiązującą w Hotelu Witek politykę bezpieczeństwa.  Ważnymi innowacjami w 
kursie są: skrócenie czasu wykładu do 30 minut, wydłużenie przerw kawowych do 30 
min. oraz przerwy obiadowej do 1,5 godziny, rozłożonej na dwie tury, a także 
przeprowadzania ankiet oceny kursu oraz końcowego testu samooceny w systemie 
on-line poprzez stronę internetowa www.ceea.pl. W związku z tym proszę o 
zaopatrzenie się w urządzenia mobilne w celu wypełnienia testu oraz ankiet on-line. 
Dla osób nocujących w hotelu, Hotel Witek proponuje bezpłatną siłownię i saunę, oraz 
welcome-drink w restauracji dla przyjeżdżających w dniu 01 grudnia 2021 roku. 
Wszelkich informacji na temat planowanego kursu udzielają: Janina Wójcik tel. 502 
076 202 oraz Agnieszka Frączek-Gębczyk tel.  795 444 060 
 
Mam nadzieję na osobiste spotkanie już wkrótce w Krakowie 
 
Prof. Janusz Andres 
Dyrektor Ośrodka CEEA w Krakowie 

http://www.ceea.pl/


Nasze działania w związku z pandemią 

COVID-19 

Przeczytaj, zanim przyjedziesz 

Status hotelu 

Jesteśmy otwarci i cały czas przyjmujemy rezerwacje. Jeśli chcesz nas odwiedzić, nie obawiaj się 

przyjechać. Jeśli zaś chcesz zrezygnować z rezerwacji, zwrócimy Ci dotychczas poniesione koszty zgodnie z 

polityką anulacji, lub doradzimy inny termin.  

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 
#bezpieczniewWitku 

 

BEZPIECZNA OBSŁUGA 

- przy wejściu do hotelu oraz przed recepcją znajdują się automatyczne, 

bezkontaktowe dyspensery ze środkiem dezynfekującym 

- przy ladzie Recepcyjnej mogą znajdować się max 2 osoby 

- w Lobby Recepcyjnym może znajdować się max 12 osób 

- Recepcja Hotelu obsługuje gości w maseczkach ochronnych 

- regularnie dezynfekujemy ladę recepcyjną (dodatkowo po każdym Gościu) 

- Goście korzystają z uprzednio dezynfekowanych długopisów 

- zachęcamy do transakcji bezgotówkowych 

- dział służby pięter pracuje w maseczkach ochronnych i rękawiczkach 

- zamawiane dania podawane są przez kelnerów na wynos do pokoju, kelnerzy 

pracują w maseczkach i rękawiczkach 

- kucharze i pomoce kuchenne pracują w rękawiczkach i w maseczkach 

 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE 

- w kilku kilku miejscach w Hotelu Goście mogą skorzystać z dozownika z płynem 

do dezynfekcji rąk 

- w każdym pokoju znajduje się instrukcja jak prawidłowo myć ręce 

- zachęcamy Gości i Pracowników do witania się uśmiechem i miłym słowem 

zamiast uścisków dłoni 

- w Recepcji dostępny jest spis kontaktów do najbliższych placówek medycznych 

i stacji sanitarno- epidemiologicznych 

- personel jest przeszkolony z zasad bezpieczeństwa 

- W hotelu Goście mają możliwość zakupu maseczek ochronnych jednorazowych, 

wielokrotnego użytku, płynów i żeli do dezynfekcji oraz rękawiczek 

 

SZKOLENIA I KONFERENCJE 

- regularnie wietrzymy i dezynfekujemy wszystkie sale konferencyjne 

- przed salami umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk 

- po zakończonym spotkaniu w salach sprzęt taki jak rzutnik, ekran, pilot, włączniki, 



klamki są dezynfekowane, a sala ozonowana 

- krzesła i stoły w salach ustawiane są z zachowaniem bezpiecznej wymaganej 

odległości 2 metrów 

 

BEZPIECZNA LOKALIZACJA I OTOCZENIE 

- jesteśmy zlokalizowani na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych, na skraju 

lasów i pól, z daleka od miejsc publicznych, dworców, galerii, w otoczeniu zieleni 

hotelowego ogrodu 

- posiadamy ponad 1670 m2 terenów zielonych wokół Hotelu do dyspozycji 

naszych Gości 

- łączna powierzchnia na zewnątrz i wewnątrz hotelu pozwala na zachowanie 

bezpiecznej odległości minimum 2 metrów. 

- Goście przebywający w hotelu nie są narażeni na bezpośrednie kontakty z dużą 

grupą osób 

- wietrzymy pokoje hotelowe po każdym pobycie 

- każdy pokój hotelowy jest generalnie sprzątany, dezynfekowany, i zamgławiany roztworem 

nadtlenku wodoru po 

każdym pobycie Gości 

- przy śniadaniach bufetowych zachowujemy pełny rygor sanitarny, a dania serwowane są 

przez kelnerów 

Kontakt bezpośredni 

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji czy 

środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 12 66 23 500 lub mailowo 

pod adresem: recepcja@hotelwitek.pl 

Obie formy kontaktu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.   

Przydatne informacje 

Polecamy śledzić informacje na stronie gov.pl w celu uniknięcia nieprawdziwych informacji. 

Jeśli obserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i 

duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki 

szpitala zakaźnego lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/  

Na naszej stronie www.hotelwitek.pl możesz przejrzeć wszystkie dostępne oferty i dokonać 

rezerwacji. Wszystkie dostępne tam pakiety są na bieżąco aktualizowane 
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