CERTIFICAT
Nr. TFS0521303/2

Standardul DEKRA TRUSTED FACILITY
DEKRA Certification confirmă prin prezenta faptul că a verificat implementarea bunelor practici ale
ghidurilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2 și a
cerințelor locale (stipulate de Guvernul României prin Institutul National de Sănătate Publică, I.N.S.P.,
Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne/Externe, M.A.I./M.A.E.), în următoarea unitate:

VEGA COMPANY S.R.L.
FALEZA HOTEL BY VEGA
Adresa: Str. Roșiori Nr. 1
800329 Galați, Județul Galați

S-a verificat implementarea următoarelor puncte printr-o evaluare efectuată la data de
04.05.2022:
• Implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19
• Informarea și comunicarea personalului angajat precum și a clienților
• Implementarea măsurilor de prevenire în următoarele domenii:
o Recepții
o Servicii tehnice și de întreținere a clădirilor
o Restaurante, zona de servire mic dejun, săli de luat masa și baruri
o Curățenie și menaj
• Tratarea cazurilor COVID-19
• Controlul furnizorilor de bunuri și a prestatorilor de servicii
• Măsuri specifice aplicabile sectorului
Valabilitatea certificatului anterior: 31.05.2022
Ultima modificare: 06.05.2022
Certificatul valabil din: 01.06.2022 până în: 30.11.2022

Muntean Ionuț – Marian
Director Executiv
DEKRA Certification S.R.L.

www.dekra.ro

dekra@dekracert.ro

CERTIFICAT
Nr. TFS0521304/2

Standardul DEKRA TRUSTED FACILITY
DEKRA Certification confirmă prin prezenta faptul că a verificat implementarea bunelor practici ale
ghidurilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2 și a
cerințelor locale (stipulate de Guvernul României prin Institutul National de Sănătate Publică, I.N.S.P.,
Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne/Externe, M.A.I./M.A.E.), în următoarea unitate:

LYRA TOUR S.R.L.
HOTEL VEGA
Adresa: Bdul Marea Unire Nr. 107
800329 Galați, Județul Galați

S-a verificat implementarea următoarelor puncte printr-o evaluare efectuată la data de
04.05.2022:
• Implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19
• Informarea și comunicarea personalului angajat precum și a clienților
• Implementarea măsurilor de prevenire în următoarele domenii:
o Recepții
o Servicii tehnice și de întreținere a clădirilor
o Restaurante, zona de servire mic dejun, săli de luat masa și baruri
o Curățenie și menaj
• Tratarea cazurilor COVID-19
• Controlul furnizorilor de bunuri și a prestatorilor de servicii
• Măsuri specifice aplicabile sectorului
Valabilitatea certificatului anterior: 31.05.2022
Ultima modificare: 06.05.2022
Certificatul valabil din: 01.06.2022 până în: 30.11.2022

Muntean Ionuț – Marian
Director Executiv
DEKRA Certification S.R.L.

www.dekra.ro

dekra@dekracert.ro

