Globe Runner Hotel & Hostel
COVID-19 HEALTH, SAFETY AND CLEANING PROTOCOL
Globe Runner’s top priority is to make sure that travellers from all over the world enjoy a
nice, relaxed stay in a stylish, modern and, above all, safe ambience.
Our reliable and friendly staff are devoted to delivering the modern comfort and various
accommodation options while sticking to the rules and measures recommended by Ukraine’s
Health Ministry.


All team members wear medical masks, gloves and goggles, maintain social
distancing standards, and conduct daily temperature checks before starting their
shift



All public and high-traffic spaces (the reception zone, work & leisure area, GR Café
by Cargo Kitchen and guest kitchen on the zero floor) are equipped with disinfectant
dispensers and continuously cleaned



Free, masks, gloves, disinfectants and water are provided to guests on request



Special partitions – protective screens – have been installed at the reception desk to
provide an extra level precaution. Contactless payment options are available



On guests’ request, we can check their temperature using a contactless scanner



We increased the frequency of cleaning and disinfecting all public spaces,
guestrooms, apartments and dorms focusing on high-touch surfaces. After a guest
leaves, all guestrooms, apartments and dorms are disinfected and the air is cleaned
during the day



Our guests are welcome to have breakfast, lunch and dinner at the on-site GR Café
by Cargo Kitchen. A contactless menu is available

We cannot wait to welcome you at our hospitable travellers’ hub!

Globe Runner Hotel & Hostel
COVID-19: ПРОТОКОЛ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Путешественники со всего мира могут выбрать любой вариант размещения в Globe
Runner и насладиться приятным отдыхом и современным комфортом в стильной,
безопасной атмосфере.
Наш надежный и дружелюбный персонал соблюдает все санитарные правила и меры
предосторожности, рекомендованные Министерством здравоохранения Украины.


Весь персонал работает в защитных масках, перчатках и очках, соблюдает
социальное дистанцирование и проходит температурный контроль перед
началом смены



Все зоны общего пользования (зона рецепции, лаунж-зона, GR Café by Cargo
Kitchen и гостевая кухня на цокольном этаже) оборудованы
быстродействующими дезинфекторами и постоянно очищаются



Гостям по запросу предоставляются бесплатные маски, перчатки,
дезинфекционные средства и вода



На стойке рецепции установлены защитные пластиковые экраны, доступна
бесконтактная оплата



По желанию гостей мы можем проверить их температуру с помощью
бесконтактного сканера.



Увеличена частота уборки и дезинфекции всех зон общего пользования,
гостевых номеров, апартаментов и дормов, особое внимание уделяется
поверхностям, подверженным частым контактам. В течение суток после
выезда гостей все номера, апартаменты и дормы дезинфицируются, и воздух
очищается



Гости могут завтракать, обедать и ужинать в GR Café by Cargo Kitchen.
Действует бесконтактное меню, которое можно посмотреть с помощью QRкода

Ждем встречи с Вами в нашем отельном хабе!

-

Globe Runner Hotel & Hostel
COVID-19: ПРОТОКОЛ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ, ГІГІЄНИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Мандрівники з усього світу можуть обрати будь-який варіант розміщення в Globe
Runner і насолодитися приємним відпочинком та сучасним комфортом у стильній,
безпечній атмосфері.
Наш надійний та доброзичливий персонал дотримується всіх санітарних правил і
запобіжних заходів, рекомендованих МОЗ України.


Весь персонал працює в захисних масках, рукавичках і окулярах, дотримується
соціального дистанціювання та проходить температурний контроль перед
початком зміни



Всі зони загального користування (зона рецепції, лаунж-зона, GR Café by Cargo
Kitchen та гостьова кухня на цокольному поверсі) обладнані швидкодійними
дезінфекторами і постійно очищаються



Гостям за запитом надаються безкоштовні маски, рукавички, дезінфекційні
засоби та вода



На стійці рецепції встановлені захисні пластикові екрани, доступна
безконтактна оплата



За бажанням гостей ми можемо перевірити їхню температуру за допомогою
безконтактного сканера



Збільшена частота прибирання та дезінфекції всіх зон загального
користування, гостьових номерів, апартаментів та дормів, особлива увага
приділяється поверхням, схильним до частих контактів. Протягом доби після
виїзду гостей всі номери, апартаменти та дорми дезінфікуються, і повітря
очищується



Гості можуть снідати, обідати та вечеряти в GR Café by Cargo Kitchen. Діє
безконтактне меню, яке можна передивитися за допомогою QR-коду

Чекаємо на зустріч з Вами в нашому готельному хабі!

