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Prosimy o zapoznanie się z zasadami zachowania w przypadku pożaru,

alarmu pożarowego lub ogłoszenia ewakuacji:
 

§1
Po wejściu do pokoju należy zapoznać się z planem ewakuacyjnym umieszczonym na drzwiach

wejściowych wewnątrz pokoju. Dzięki niemu dowiedzą się Państwo, gdzie znajduje się najbliższe
wyjście ewakuacyjne, jak rozmieszczone są klatki ewakuacyjne na piętrze, a także gdzie znajdują

się hydranty przeciwpożarowe, gaśnice oraz ręczne ostrzegacze pożarowe.
 

§2
W przypadku usłyszenia alarmu pożarowego lub komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast

opuścić pokój, upewniając się, że drzwi do niego zostały zamknięte.
 

§3
Po opuszczeniu pokoju proszę udać się do najbliższych, oznakowanych drzwi oraz klatek

ewakuacyjnych, a następnie zachowując spokój opuścić budynek .
 

§4
W przypadku gwałtownego zadymienia drogi ewakuacyjnej, jak i w sytuacji braku możliwości

wycofania się z pokoju lub innego bezpiecznego miejsca, proszę poruszać się po tej drodze w pozycji
pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, osłaniając jednocześnie wilgotną chustką usta.

 
§5

Ewakuując się proszę przemieszczać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku
ucieczki.

 
§6

W czasie ewakuacji proszę nie wracać do pokoju hotelowego po rzeczy osobiste, gdyż toksyczne
dymy i gazy mogą zagrozić Państwa życiu i zdrowiu.

 
§7

Należy zachować spokój oraz postępować zgodnie z komunikatem ewakuacyjnym i/lub z
poleceniami pracowników Rezydencji. Alarm pożarowy sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym.

Alarm ten wywoływany jest automatycznie, z chwilą wykrycia pożaru przez system sygnalizacji
pożarowej. Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywającego się z pomieszczenia lub

wyczuwalnego zapachu spalenizny, natychmiast dostępnymi środkami proszę powiadomić recepcję
hotelu, a w razie konieczności inne osoby przebywające w pokojach na Państwa piętrze. Jeżeli z
uwagi na swoją niesprawność lub stan zdrowia będą mieli Państwo wątpliwości co do tego, jak

zachować się po ogłoszeniu alarmu pożarowego lub komunikatu ewakuacyjnego, proszę
niezwłocznie powiadomić recepcję .

 
§8

W przypadku pożaru należy:
 a) Możliwie jak najszybciej zaalarmować personel np. recepcji

 b) Nie otwierać zbędnie drzwi i okien
 c) Zachować spokój, nie wywoływać paniki

 d) Do czasu przybycia Straży Pożarnej bezwzględnie podporządkować się osobie wyznaczonej z
grona personelu hotelowego do pełnienia kierowniczej funkcji w akcji przeciwpożarowej, zaś z

chwilą przybycia Straży - dowódcy przybyłej jednostki.



 
 
 

W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, oddanych na
przechowanie do depozytu w recepcji hotelowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

wymienione w par. 5 niniejszego regulaminu. Za rzeczy pozostawione w sejfie pokojowym
Rezydencja odpowiada tylko wtedy, gdy utrata tych rzeczy jest konsekwencją przestępstwa

popełnionego na szkodę gościa, powodującego zniszczenie zabezpieczenia sejfu , stwierdzonego
przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze stosowane do przepisów Kodeksu

Postępowania Karnego. Za rzeczy pozostawione w pokoju , a nie zabezpieczone w sejfie
pokojowym, które nie zostały wymienione w zdaniu niniejszego paragrafu, Rezydencja odpowiada

na warunkach i zasadach określonych w zdaniu poprzednim.
 

§9
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju .

Zabrania się także przechowywania materiałów i płynów wybuchowych i łatwopalnych. 
W celu skorzystania z żelazka prosimy stosować się do miejsca wyznaczonego przez pracownika

recepcji.
 

 
 

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego pobytu!
 

                                                                                        Dyrekcja Hotelu Villa Riviera***


