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Szanowni Państwo,  

 

 

Dotyczy: Profesjonalny Ośrodek Kwarantannowy uruchomiony od dnia 03.04.2020r. 

 

 

Informujemy Państwa, że po pozytywnej decyzji SANEPID KROSNO z dnia 25.03.2020r. 

którą  załączamy, pragniemy poinformować, że z dniem 03.04.2020r. został uruchomiony 

SPECJALNY OŚRODEK KWARANTANNOWY.  

 

Jako jedyni posiadamy doświadczenie/przeszkolenie do zarządzania i prowadzenia takiego 

obiektu, ponieważ nasz siostrzany ośrodek w Wiśle decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 

24.03.2020r. numer 45/2020 od 24.03.2020r. został przekształcony  

w OŚRODEK KWARANTANNOWY na 80 miejsc i funkcjonuje.  

 

Zapewniamy Państwa, że wiemy jak to zrobić w sposób profesjonalny, w odróżnieniu  

od innych „dzikich” miejsc w żaden sposób niegotowych do prowadzenia takich obiektów, 

narażających własnych pracowników jak i osoby u nich przebywające na zarażenie COVID-19  

i rozszerzanie pandemii na dostawców, rodziny pracowników ect. 

 

W ośrodku na dzień dzisiejszy mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe bez objawów  

na okres 14/15 dni.  

 

 

 

Do dyspozycji oddajemy:  

 

Pokoje 1 osobowe – 4 szt. 

Pokoje 2 osobowe – 16 sz. 

Pokoje 3 osobowe – 7 szt. 

Apartamenty rodzinne – 4 szt.  

 

 

 

Razem miejsc: 73 miejsca  w cenie od 125 zł/osobo-doba(w pokoju wieloosobowym) z pełnym 

wyżywieniem 

 

 

 

http://www.pensjonatamelia.pl/


 

 

Oferujemy pełne całodzienne wyżywienie:  

 

- śniadanie  

- obiad (zupa + drugie danie + deser)  

- kolacja  

 

Wszystkie posiłki są dostarczane do pokoi w specjalnych atestowanych jednorazowych 

pojemnikach.  

 

Oferujemy pobyty kwarantannowe wyłącznie z pełnym wyżywieniem z zachowaniem 

wszelkich norm bezpieczeństwa. Za wyżywienie z innych źródeł (bary, restauracje) nie możemy 

brać odpowiedzialności oraz ryzykować zdrowiem osób przebywających na kwarantannie. 

 

Załoga ośrodka w kontakcie bezpośrednim z osobami na kwarantannie jest zabezpieczona  

w odpowiednie kombinezony/maski/okulary ochronne.  

 

Wprowadzamy specjalne śluzy, wejścia, dostawy towarów aby ograniczyć do zera kontakt 

z osobami na kwarantannie.  

 

W naszym ośrodku wprowadzamy restrykcyjny regulamin by ograniczyć do minimum 

możliwości zakażenia COVID-19 przez osoby będące na kwarantannie.  

 

Mamy opracowane specjalne procedury na poczet gdyby osoba/y u nas przebywająca/e 

miała/y objawy zbliżone do objawów COVID-19. 

 

W naszej opinii po zmonitorowaniu wszystkich ogłaszających się miejsc na kwarantannę 

śmiemy twierdzić, że jesteśmy najlepiej przygotowani na całym Podkarpaciu i bez 

najmniejszego wątpienia w Powiecie Krośnieńskim, Jasielskim, Brzozowskim, Sanockim.  

 

Decyzja Premiera Morawickiego z dnia 31.03.2020r. o zamknięciu wszystkich Hoteli  

i miejsc zakwaterowania powinna szybko uporządkować sytuację i zamknąć „dzikie miejsca 

kwarantanny” a osoby na kwarantannach pilnie winny się przenieść do Ośrodków takich jak nasze.  

 

Zapraszamy do kierowania do nas osób na kwarantannę oraz informowania osób  

o naszym Specjalistycznym Ośrodku Kwarantanny.  

Osoba do kontaktu: 

  

inż. Michał Gorczyca 

Kierownik Pensjonatu Amelia** 

tel. 517 767 359 

e-mail: marketing@pensjonatamalia.pl 

 
Z poważaniem 

Sławomir Kalandyk – Członek Zarządu 

 


