TESİS İÇİ SALGIN TEDBİR PLANI KAPSAMINDA UYULACAK KURALLAR
TEMİZLİK ve HİJYEN PROSEDÜRLERİ
T.C Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının belirlemiş olduğu COVİD-19 tedbirleri
neticesinde İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu Konaklama Tesislerinde Uygulanacak
Standartlar ve Tedbirler Hakkında otellere gönderilen kararnamede Misafirlerimizin ve Otel
Personellerimizin uymak zorunda olduğu birtakım kurallar belirlenmiştir, bunların
neticesinde Otelimize giriş yapan tüm misafirlerimizin ve personelimizin aşağıdaki başlıca
maddelere uymaları zorunlu kılınmıştır;
1- Maskesiz olarak personelimizin ve misafirlerimizin otel içine girmesi ve genel alanlarda dolaşması
kesinlikle yasaktır.
2- Otel misafir ve personel girişine dezenfektan paspası konulmuştur.
3- Giriş ve çıkış esnasında resepsiyon önünde 1 (bir) den fazla misafir bulunmayacaktır. Gerekli
mesafe işaretlemeleri yapılmış olup, resepsiyon önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek bekleme
yapılacaktır.
4- Otel içerisinde resepsiyon, 1.kat koridoru ve 2.kat restoran girişinde el dezenfektan üniteleri
yerleştirilmiştir.
5- Otele giriş esnasında ateş ölçümü yaptırmak zorunludur. 1 (bir) günden fazla sürede konaklama
yapacak olan misafirlerin günlük olarak ateş ölçümü yapılacaktır.
6- Misafirlerimizin kayıt anında "Misafir Covid-19 Beyan ve Taahhütnamesi" doldurması zorunlu
olup, daha önce covid-19 vakası yaşamış olan var ise, son negatif tarihini ve vaka yaşadığı tarih
aralığını beyannameye yazarak bildirmek zorundadır. Ayrıca yine son 14 gün içerisinde İzmir dışı
veya ülke dışı bir seyahatte bulundular ise bildirmekle yükümlüdürler.
7- Otel genel alanları, bar ve restoran bölümümüz doğal temiz hava ile havalandırılmaktadır.
8- Restoranlarda bulunan tüm masa ve sandalyeler sosyal mesafe gözetilerek konumlandırılmıştır.
9- Kahvaltı salonumuz 2. katta restoran bölümünde yer almaktadır ve masaya serpme kahvaltı
verilmektedir
10- Farklı odalarda kalan misafirler aynı masada belirlenen kişi sayısından fazla oturamayacaktır.
Ancak aynı odada kalan misafirler aynı masa ve koltuklarda oturabilirler.
11- Otel dışından yemek siparişi vermek daha öncesinde de olduğu gibi, alınan önlemler uyarınca
kesinlikle yasaktır.
12- Konaklama sürenizde covid-19 semptomlarından bir veya birkaçının olduğundan şüphelenen
misafirlerimiz olması durumunda, tesis koronavirüs sorumlusuna ya da resepsiyona bilgi vermelidir.
13- Otel içerisindeki tüm personel maske ya da siperlik kullanmaktadır. Temizlik personelleri maske,
siperlik ve gerekli dezenfektan teçhizatları ile çalışmaktadır.
14- 1 (bir) günden fazla sürede konaklayacak tüm misafirlerimiz talep etmese dahi her gün havluları
değiştirilecektir.
15- Misafirlerimizin kaldıkları odaların temizliği talep edilmesi halinde bile misafir odadayken sosyal
mesafe nedeniyle yapılamamaktadır.
16- Konaklama yapacağınız her oda bir önceki misafirden sonra uygun temizlik, havalandırma ve ULV
cihazı ile dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra yeni gelen misafire verildiğinden, oda değişikliği
konusunda kısıtlı imkanlarla yardımcı olunabilmektedir. Misafirlerimizin özellikle istediği oda
kurallara uygun olunca verilebileceğinden bu konu ve yukarıdaki tüm kurallara uyulması konusunda
tüm misafirlerimizden koronavirüs süresince anlayış bekler, teşekkür ederiz.
Not: Misafirlerimizin ve Otel personellerimizin uygulaması zorunlu olan "Tesis içi Salgın Tedbir Planı"mız
geniş kapsamlı olarak internet sitemizde yer almaktadır.
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