HİJYEN
TEDBİRLERİ

DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ
Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı bizim için oldukça
önemlidir. Önceliğimiz; Sizlere hijyenik olarak kendinizi güvende
hissedebileceğinizbir tatil imkânı sunabilmektir. Bunun için
yaşanan COVID-19 salgını ve daha sonra da oluşabilecek diğer
olası salgınlara karşı artırdığımız hijyen önlemlerini özet olarak
sizlerle paylaşmak isteriz.
Hijyen ve temizlik standartları ile ilgili olarak uygulanan
prosedürlerimize Covid-19 Pandemisi nedeni ile;
•Dünya Sağlık Örgütü’nün konaklama sektörü ile ilgili yayınladığı
‘Covid-19 Yönetimi için Operasyonel Hususlar’ adlı yayını
•T.C Sağlık Bakanlığının açıklamaları ve aldığı kararlar
•T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sağlıklı Turizm Sertifikası
kriterleri, dikkate alınarak bir takım standartlar eklenmiştir.

El Dezenfektanları ve Temizlik Malzemeleri
• Alkol bazlı el dezenfektanlarının sayısı ve miktarı

misafirlerimiz ve çalışanlarımız için otelimiz genelinde
artırılmış olup, tüm alanlarda belirli noktalara
yerleştirilmiştir.

•Bu dezenfektanların sürekli olarak kontrolü
sağlanmakta olup ve dolum işlemleri hassasiyet ile

takip edilmektedir.

•Bunlara ilave olarak çevreye duyarlı

MSDS raporuna sahip ulusal ve uluslar arası ağa sahip
olan DİVERSEY temizlik firmasından malzemelerimiz
temin edilmektedir.

Açık Büfe Hizmeti
•Hijyen ve sağlık standartlarında maksimum dikkat

gösterdiğimiz açık büfe hizmeti sunulan tüm
restaurantlarımızda, misafirlerimizin büfede beğendiği
yemekler sosyal mesafe kuralına uygun olarak büfede
görevli aşçılarımız tarafından misafirlerimize takdim
edilecektir.

•Bu sayede servis gereçlerine misafirlerin teması
minimuma indirilmiş olacaktır.
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Digital Çözümler
•Covid-19 küresel salgınında, bulaşma riskini

azaltmak için digital çözümler olan online check-in
check-out, temassız ödeme, online fatura, mobil
sipariş, satış ve tahsilat otomasyon sistemlerinin
kullanılması, odalarda kullanılan evrakların dijital
ortama aktarılması tercih edilmesi sağlanacaktır.

•Misafirle yüz yüze temas

olan noktalarda işletmeye uygun dijital çözümler
araştırılıp, mümkün olan oranda uygulanmaya
geçilecektir.

Kat Hizmetleri
•Misafirlerimizin istekleri dahilinde tüm tekstil ürünleri
75 °C yıkanacak olup, her oda temizliğinde eğitimli
personelin her oda için ayrı tek kullanımlık kkd
kullanmakta olup, her check-out sonrasında
odalarımıza ayrıca dezenfeksiyon işlemi
uygulanmaktadır.

•Odalarımız bir (1) gün süre boş bekletilip yeni
misafirlerimizin kullanımına sunulacaktır.

Dezenfeksiyon
•Otelimize giriş esnasında özel tasarımla yapılmış olan
dezenfektan kabininden geçerek, sağlık personelimiz
tarafından karşılanıp, sağlığınız ile ilgili bilgilendirme
ve yönlendirme yapılıp gereken sağlık kayıtlarınız
oluşturulacaktır.

•Herhangi bir olası vakaya karşı gereken tüm tedbir ve

aşamalar için kriz ekibi oluşturulmuş olup, vaka öncesi,
süreci ve sonrasında gerekli tüm işlemler kayıt ve
denetim altında tutulacaktır.

Mal Kabul&Depolama
•Covid-19 kapsamında tesise kabulü yapılacak olan

tüm gıda ve gıda ile temas edenmalzeme için kabul
kriterleri, ürün şartnameleri, zorunlu analiz listeleri
yeniden değerlendirilmiş ve tesellüm alanı altyapı ve
ekipman gereklilikleri/güvenliği sağlanmıştır.
Gıdaların gıda mevzuatlarına ve işletme tarafından
oluşturulan mal kabul standartlarına uygun olarak
satın alınması, depolanması, hazırlanması ve servise
sunulması süreçleri tanımlanmış ve kayıt altına
alınmaktadır.

Çocuklarımız İçin
•Minik misafirlerimizin elle temas ettiği tüm yüzeyler ve
oyuncaklar günlük olarak dezenfekte edilmekte olup,
sağlık ve güvenliklerieğitimli personellerimiz tarafından
takip edilmektedir.

