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ŞEN-TUR ŞENLİ TURİZM SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLDİRGESİ

Otellerimizde alınan tüm tedbirler misafirlerimizin ve personellerimizin sağlık ve güvenliğini üst düzeyde tutacak şekilde
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu genelge kapsamında hazırlanmıştır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlarca sertifikasyon işlemleri ise titizlikle yürütülmektedir.
Otellerimizde dünyada yaşanan tüm güncel gelişmeleri ve yeni uygulamaları,T.C.Sağlık Bakanlığı’nın konuya dair
talimatlarını ve yayınlarını takip eden,buna göre tüm hijyen ve sağlık süreçlerini oluşturmaktan, uygulatmaktan ve
takibinden sorumlu bir Covid-19 Acil Durum Komitesi oluşturulmuştur.
Risklere karşı aksiyon planları oluşturulmuş, her departmanın operasyonu süresince Covid tedbirleri kapsamında neler
yapacağı prosedürlerle anlatılmış,sosyal mesafe planı hazırlanmış ve nu doğrultuda gerekli alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

MİSAFİRLER İÇİN YAPILAN SAĞLIK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Misafir Giriş ve Karşılama
•

Giriş ve çıkış işlemleri birikim olmamasını sağlayacak şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

•

Girişlerde Türk misafirlere ve ziyaretçilerimize HES kodu sorgulaması yapılmaktadır.

•

Girişlerde tüm misafir ve ziyaretçiler için vücut ısısı ölçümü yapılmakta ve veriler kaydedilerek saklanmaktadır. Ateşi yüksek çıkan kişiler için izolasyon
alanları belirlenmiştir.

•

Giriş işlemleri sırasında pandemi önlem uygulamaları ve işleyiş bilgilendirmesi yapılarak gerekli bilgilerin bulunduğu el broşürleri verilmektedir.

•

Tüm misafirlerimize seyahat geçmişi ve sağlık durumlarına ilişkin bilgileri içeren Covid-19 beyan ve taahhütnamesini giriş esnasında imzalatılır.

•

Valizler odaya girmeden önce otel girişinde belirlenen uygun alanda dezenfekte edilir.

•

Resepsiyon,restoran girişi gibi uygun yerlerde misafirler için el dezenfektanları,maske,eldiven gibi kişisel koruyucular bulundurulur.

•

Otel bünyemizdeki ulaşım araçlarımız periyodik aralıklarla dezenfekte edilir ve araçlarımızda sürekli maske dezenfektasyon eldiven bulundurulur.

MİSAFİRLER İÇİN YAPILAN SAĞLIK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Misafir Odaları
•

Misafir odalarının temizliği, eğitimli bir ekip tarafından tek kullanımlık eldiven ve maske ile Sağlık Bakanlığı onaylı temizlik ürünleri ile yapılmaktadır.

•

Temizlik sırasında kullanılan bezler, her yer için ayrı kullanılmak üzere renk kodlarına göre ayrılmıştır.Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri ise yüksek
standartlarımız dahilinde yapılmaktadır.

•

Odalarda elle temas edilen yüzeyler, telefon, kumada , ısıtıcı , kapı ve pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sırasında ve sona
erdiğinde yüksek dezenfekte özelliği olan ürünlerle dezenfekte edilmektedir.

•

Odalarda tek kullanımlık buklet malzemeleri bulunmaktadır.

•

Odaların klima temizlikleri sezon başlangıcında yetkili firma tarafından, her hafta filtre temizlikleri HK personelleri tarafından yapılmaktadır.

•

Odalar temizlik esnasında havalandırılır ,tüm temizlik işlemleri bittikten sonra yeni giriş yapacak misafire kadar odalar açılmaz.

•

Tüm odalar her check -out sonrası ulv cihazı ile dezenfekte edilir.

•

Tüm otel tekstillerinin yıkama işlemi Profesyonel hizmet veren, Covid-19 sağlık ve güvenlik önlemlerini almış uzman yıkama firması tarafından yapılır.

•

Otellerimizde herhangi bir hastalık şüphesi ile karşılaşılması durumunda gerekli doktor kontrolü ve doğrulama sağlanıncaya kadar kişileri güvenli bir
şekilde izole edebileceğimiz izolasyon odaları belirlenmiştir.

MİSAFİRLER İÇİN YAPILAN SAĞLIK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Genel Alanlar
•

Tüm genel kullanım alanlarında sürekli temas edilen kapı kolları, tırabzanlar, asansö düğmeleri, elektrik düğmeleri, lavabo, batarya, pisuvar ve
klozetlerın sık sık temizlik ve dezenfeksiyonları sağlanmakta ve izlenebilirlik kayıtları tutulmaktadır.

•

Tüm genel kullanım alanlarında kişisel kullanıma yönelik el dezenfektanları bulunmaktadır.

•

Tüm genel kullanım alanlarında oturma grupları güvenli sosyal mesafeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

•

Otel içerisinde hizmet veren kuaför, market ve tüm mağazalarda Covid-19 kapsamında ek önlemler alınmıştır.

MİSAFİRLER İÇİN YAPILAN SAĞLIK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Mutfak, Restoran ve Barlar
•

Mutfak alanlarına görevli olamayan kişilerin girişine izin verilmemektedir.

•

Mutfak ve ilişki alanların temizlik ve dezenfeksiyonları planlar çerçevesinde yapılmakta ve izlenebilirlik kayıtları tutulmaktadır.

•

Tüm restoranlar sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmiştir. Sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınmış olup ,gerekli işaretlemeler
yapılmıştır.

•

Tüm yiyecek ünitelerinin girişlerinde ve içlerinde el dezenfektanları bulunmaktadır.

•

Kapı girişlerinde kapasite kullanımları ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.

•

Servis ekipmanları sıklıkla dezenfekte edilmekte, çatal, kaşık ve bıçaklar misafirler için set oluşturularak masalara konulmaktadır.

•

Ana restoran örtüleri her misafir sonrası değiştirilmekte,snack alanında masa örtüsü yerine Amerikan Servisleri kullanılmaktadır.

•

Büfe alanında şeritler ve flexi ile sosyal mesafe sağlanmış olup,yiyecek servisi konusunda uzman aşçılarımız tarafından sağlanmaktadır.

•

Tüm içecek ünitelerinde servis personellerimiz tarafından sağlanmakta, bar alanlarımız belirli periyotlarda dezenfekte edilmektedir.

•

Tüm bu süreçler gıda mühendisimiz tarafından kontrol edilmektedir.

MİSAFİRLER İÇİN YAPILAN SAĞLIK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Plaj ve Havuzlar
• Havuzların dezenfektan oranları mevzuatta belirlenen kriterlere uygun şekilde takip edilmektedir. Değerler günlük olarak sertifikalı personelimiz
tarafından kayıt altına alınmakta, aylık olarak yapılan havuz analizlerin misafirlerin görebileceği şekilde havuz yanlarındaki panolara asılmaktadır.
• Havuzlar ile havuz ve sahilde bulunan şezlonglar sosyal mesafe kuralları ve kullanıcı sayısı göz önünde tutularak kontrol edilmektedir.
SPA&WELLNESS-Fitness
•

Spa ve fitness alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım kapasitesi belirlenmiştir. Misafir kabullerimiz rezervasyon sistemi ile yapılmaktadır.

•

Hamam sauna ve masaj alanlarında tek kullanımlık bakım ürünleri kullanılmaktadır

•

Masaj odaları her misafir kullanımından sonra uygun kimyasallar ve yöntemlerle dezenfekte edilir. Uygulama yapan personeller kişisel hijyen kuralları
eğitimi almıştır.

•

Sauna hamam ve buhar odalarının kullanım kapasiteleri belirlenmiştir. Bu alanların dezenfeksiyon uygulamaları düzenli periyotlarla yapılıp gün sonu
ortam havalandırılması yapılmaktadır.

•

Tüm fitness aletleri kullanım öncesi ve sonrası görevli personel tarafından dezenfekte edilerek kayıt altına alınır. Fitness alanının her gün ortam
dezenfeksiyonu sağlanarak havalandırılması yapılmaktadır.

MİSAFİRLER İÇİN YAPILAN SAĞLIK VE HİJYEN UYGULAMALARI

Tesis Çalışanları
•

Pandemi sürecinin başlamasından itibaren personellerimize, standart hijyen eğitimine ilave olarak pandemi eğitimi uzman firma ve sağlık ekipleri
tarafından verilir ve değişen tedbirlere göre güncellenerek eğitimler sürdürülmektedir.

•

Tesise giriş ve çıkışlarında belirli aralıklarla dijital termometreler ile ateş ölçümleri yapılır ve kayıt altına alınır. Ateşi yüksek ve hastalık ile ilgili 		
bulgulara rastlanan personelimiz işbası yaptırılmamaktadır.

•

Personel çalışma alanları, ortak kullanım alanları(soyunma odaları,yemekhane )ve ofisler sosyal mesafeye göre düzenlenmiş,gerekli yer işaretlemeleri
yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyon sıklıkları artırılmış ve gerekli tüm kişisel koruyucu ekipmanlar(maske,eldiven,siperlik gibi) sağlanmıştır.

•

Personel ortak kullanım alanlarında pandemi ve hijyen konularında afişler, broşürler bulunmakta ve bu alanlarda güvenli fiziki mesafe kuralı 		
uygulanmaktadır.

•

Personel ortak kullanım alanlarında ve geri plandaki çalışma ünitelerinde yeterli sayıda dezenfeksiyon ünitesi mevcuttur.
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