BG STUDIO s.r.o.
Pražská 467, CZ - 397 01 Písek

PROVOZNÍ ŘÁD
Zařízení:
Ubytovna BG STUDlO s.r.o.
Vrcovická 2230, 397 01 Písek
Telefon: 737 268 992
ubytovna@bgstudio.cz

Provozovatel:
BG STUDIO s.r.o.
Pražská 467, 397 01 Písek
lČO:26101360
Provozní doba:
celoroční
dlouhodobé ubytování je poskytováno na dobu delší než 2 měsíce
Zaměstnanci:
zodpovědná osoba, recepční 1x
uklízečka 1x
hlídací služba 1x
Druh a rozsah ubytovacích služeb:
Ubytovna se skládá ze dvou částí:
Sekce A - Pokoje se společným sociálním zařízením
Sekce B - Pokoje s vlastním sociálním zařízením
Celková kapacita ubytovacího zařízení je 72 lůžek.
Vybavenost zařízení:
Zařízení tvoří následující prostory:
-recepce
Sekce A
-13 pokojů se společným sociálním zařízením o celkové výměře 213,89 m2 s následující vybaveností:
dvě až čtyři lůžka, stůl se dvěma až čtyřmi židlemi, lednička.
Pokoj č. 10
Pokoj č. 11
Pokoj č. 12
Pokoj č. 13
Pokoj č. 14
Pokoj č. 15
Pokoj č. 16

18,13m², 3 lůžka
17,73m², 3 lůžka
18,29m², 3 lůžka
17,60m², 3 lůžka
18,40m², 3 lůžka
18,16m², 3 lůžka
17,70m², 3 lůžka

Pokoj č. 17
Pokoj č. 18
Pokoj č. 19
Pokoj č. 20
Pokoj č. 21
Pokoj č. 22

17,44m², 2 lůžka
23,80m², 4 lůžek
12,79m², 2 lůžka
12,86m², 2 lůžka
12,71m², 2 lůžka
11,00m², 1 lůžko

Sekce B
-9 pokojů s vlastním sociálním zařízením o celkové výměře 316,72 m2 s následující vybaveností:
sociální zařízení včetně sprchového koutu, kuchyňská linka s vařičem a ledničkou, čtyři lůžka.
Pokoj č. 1
Pokoj č. 2
Pokoj č. 3
Pokoj č. 4
Pokoj č. 5

23,14m², 4 lůžka
22,62m², 4 lůžka
23,19m², 4 lůžka
23,10m², 4 lůžka
25,52m², 4 lůžka

Pokoj č. 6
Pokoj č. 7
Pokoj č. 8
Pokoj č. 9

24,55m², 4 lůžka
24,89m², 4 lůžka
23,74m², 4 lůžka
24,69m², 4 lůžka
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-sklady - čistého a špinavého prádla
- úschovna zavazadel
-úklidové prostory - úklidová komora je umístěná v místnosti zásobníku TUV. Úklidová
komora obsahuje výlevku s připojením na teplou a studenou vodu.
-společné společenské prostory vybavené televizí a sedacím nábytkem
-společná prádelna se sušárnou vybavená dvěmi pračkami
-1x společná kuchyňka vybavená sporákem a troubou, kuchyňskou linkou a sedacím nábytkem se stolem.
Parametry prostředí:
Větrání
- na pokojích přirozené, na sociálních zařízeních nucené
Osvětlení - na pokojích denní, na sociálních zařízeních a společných chodbách umělé
Vytápění - centrální teplovodní
- teplota na pokojích je v topném období 20°C.
Úprava povrchů a stěn - pokoje jsou vybaveny koberci a vymalovány barvou Jupol
- sociální zařízení jsou vybaveny dlažbou a obklady
Zásobování vodou - zdroj pitné vody je městský vodovod
- teplá voda je ohřívána plynovým kotlem
Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod:
Ubytovna je napojena na jednotnou kanalizační sít areálu a následně odvedena na ČOV Písek.
Likvidace odpadů:
Odpad je ukládán do kontejnerů, umístěných před ubytovnou. Kontejnery jsou vyváženy 1× týdně
Technickými službami města Písek.
Je zavedeno třídění odpadů do přistavených kontejnerů na plasty a papír.
Úklid a dezinfekce:
Úklid je prováděn na sociálních zařízeních 3x týdně, na pokojích při ukončení ubytování klienta a při
dlouhodobém ubytování si úklid zajišťuje sám klient. Společné prostory ubytovny jsou uklízeny 2× týdně.
Mycí prostředky jsou uloženy v úklidové místnosti.
K dezinfekci se používají pouze schválené dezinfekční prostředky a jsou používány dle návodu od výrobce.
Při práci s dezinfekčními a mycími prostředky se používají ochranné pracovní pomůcky, a to převážně
rukavice.
Při zasažení pracovníka dezinfekčními prostředky se musí postupovat dle doporučení od výrobce a nejlépe
vyhledat lékaře.
Pracovníci jsou poučeni o zásadách první pomoci při zasažení dezinfekčními prostředky.
Dezinfekční prostředky jsou obměňovány minimálně 1x za 3 měsíce.
Mytí oken probíhá 2x do roka, spolu s čištěním dveří a svítidel.
Malování probíhá 1x za 5 let, případně dle potřeby s ohledem na provoz ubytovny.
Manipulace s prádlem:
Použité prádlo je uloženo ve skladu se špinavým prádlem v igelitových pytlích.
Praní prádla je zajištěno externí prádelnou, která si zajišťuje i odvoz.
Pro každého hosta jsou připraveny čisté lůžkoviny, které jsou obměňovány 1x za čtrnáct
dní.
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Umístění lékárničky první pomoci:
Lékárnička je umístěna v prostoru recepce.
Vybavení lékárničky je:
Obvaz hotový, sterilní, s polštářkem č. 2; Obvaz hotový, sterilní, s polštářkem č. 4; Obinadlo elastické 10 x 5
cm; Textilní náplast cívka 2,5 cm x 5 m; Náplast s polštářkem 8 cm x 1 m; Sterilux 5 cm x 5cm; Obinadlo
škrtící 60 mm x 1250 mm; Dezinfekce ran Septonex; Dezinfekce očí Septonex; Ibalgin 400; Paralen 500;
Aktivní uhlí; Desinfekce ran Ajatin; Rouška resuscitační; Ložní vložka; Rukavice pryžové (latexové)
chirurgické v obalu; Nůžky

Vypracoval:

Radka Pravdová

Datum zpracování

1.1.2015

Razítko a podpis provozovatele
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