HYGIENE

club hotel rama

CLUB HOTEL RAMA
COVID-19 TEDBİRLERİ

MİSAFİR GİRİŞİ VE KABULÜ

2m

MİSAFİR GİRİŞİ VE KABULÜ
GENEL ALANLAR VE LOBİ
1. Misafir giriş kapısından itibaren;Ateş ölçümü yapılacak minimum temasla check-in işlemleri yapılacaktır. Yapılan ateş ölçümleri
müşteri ve oda bazında kayıt altına alınacaktır. Lobi bekleme alanlarındaki oturma grupları her misafirden sonra Covid-19 salgını
için hazırlanan özel ekip tarafından dezenfekte edilip yeni kullanacak misafir için hijyenik olduğuna dair sticker yapıştırılacaktır.
Check-in esnasında tüm valizler dezenfekte edilip, kişi bazında odalara teslim edilecektir.
2. Lobide sabit olarak dezenfeksiyon üniteleri, resepsiyon camekan ile korunacak ve talep halinde misafirlere maske temini yapılacaktır.
3. Misafire check-in esnasında misafirin dış temasla alakalı bilgilerinin toplanacağı bir form doldurtularak, Misafir Beyan ve Taahhütnamesi
Formu imzalatılacaktır.
4. Güvenlik kapısında, güvenlik personeli ile minimum temas için sosyal mesafe alanları oluşturulup, misafirin maksimum güvenliği
sağlanacaktır.
5. Ödemeler için minimum temas için kredi kartı ve temassız işlem kullanılacak ve oda anahtarları kişiye özel kılıfıyla misafire
teslim edilecektir.

2m

MERDİVEN VE ASANSÖRLER

1. Trabzan ve korkuluklar sürekli olarak temizlenecek ve yaşlı misafirler dışında kullanılmaması için işaretlenecektir.
2. Asansör tuşları kaplanarak temas azaltılacak ve kaplama malzemesi sürekli olarak değiştirilecektir.
3. Asansörler dönüşümlü kullanılarak havalandırılacak ve ULV cihazı ile dezenfekte edilecektir.
4. Asansör giriş ve katların belli noktalarında dezenfeksiyon ünitesi konumlandırılacaktır.
5. Asansörlere maksimum 2 kişi kullanacak olup aynı aile olması durumunda 4 kişi kullanabilecektir.
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YİYECEK İÇECEK ALANLARI
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YİYECEK İÇECEK ALANLARI
ANA RESTAURANT, A’LA CARTE, SNACK BAR,
BAR VE COFFEE LOUNGE

1. Alanların girişlerinde dezenfeksiyon üniteleri misafirin kullanımına hazır hale getirilecektir.
2. Restaurantların büfe alanlarına maskesiz misafir alımı yapılmayacak ve misafirler masalarına geçtiklerinde
maskelerini çıkartabileceklerdir.
3. Sıcak yiyecekler cam bölümle ayrılmış alandan aşçılar tarafından servis edilecek
soğuk-tatlı-meyve vb ürünler porsiyon olarak streçlenmiş şekilde misafire sunulacaktır, içecekler otel personeli tarafından
müşterilerin taleplerine göre yapılacaktır.
4. Restaurant girişinde termal ateş ölçer kamera ile ateş ölçümü yapılacaktır.
5. Restaurant sunum alanlarına, snack alanlarına, barlara ve coffee lounge’lara sosyal mesafe çizgileri yapılarak sıra düzeni
oluşturulacaktır.
6. Restaurantlarda ekmek ve benzeri gıdalar paketli olarak misafire sunulacaktır.

ANA RESTAURANT, A’LA CARTE, SNACK BAR,
BAR VE COFFEE LOUNGE

7. Tüm bu alanların oturma gruplarında sosyal mesafe uygulamasına uygun olacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır.
8. Yemek masalarında masa örtüsü bulunmayacak, kişiye özel servis açılacaktır.
9. Çatal-bıçak-kaşık kılıf içerisinde verilecektir.
10. Baharatlar ve şekerler tek kullanımlık olarak misafire sunulacaktır.
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AKTİVİTE ALANLARI

2m

AKTİVİTE ALANLARI
BEACH VE HAVUZ ALANI
1. Tüm şezlonglar her misafir kullanımından sonra dezenfekte edilecektir,
2.Gelen misafirin talebi halinde özel olarak şezlong numarası belirlenerek check-out a kadar aynı şezlongun kullanılması
sağlanacaktır.
3. Şezlonglar sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenerek minimum temas sağlanacaktır. 4. Asansör giriş ve katların
belli noktalarında dezenfeksiyon ünitesi konumlandırılacaktır.
4. Kaydıraklar her gün dezenfekte edilecektir.
5. Kaydırak kullanımı sosyal mesafe kuralına uygun olarak personel tarafından kontrol altına alınacaktır.
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PAVİLYONLAR

1. Pavillionlar rezervasyon ile programlandırılacaktır.
2.Misafirlerin kullanımından sonra ULV cihazı ile pavilyonlar dezenfekte edilecektir

HAMAM, SAUNA VE SPA

1. Alan personeli Covid-19 virüsüne karşı özel eğitilmiş personel tarafından idare edilecek ve özel denetmen yetkilendirilerek
kontrolü sağlanacaktır.
2.Misafir kapasitesi azaltılacak, giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacaktır. Hamam ve Sauna farklı odalarda kalan misafirler aynı
anda alınmayacaktır. Genel alanlarda ise sosyal mesafe kuralları uygulanacaktır.
3. Kişiye temas edilecek tüm kese, krem, şampuan ve duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olacaktır.
4. Her misafirden sonra kullanılan alan dezenfekte edilecektir.(En az 15 dk dezenfekte edildikten sonra 15 dk sadece havalandırma yapılacaktır.)
5. Personelin günde 2 defa olmak üzere ateş ölçümü yapılacaktır.
6. Temiz ve kirli havlular için istasyon kurulacak; El teması minimuma indirilecektir. Havluların dezenfekte çalışmaları kontrol
altına alınacak ve takip edilecektir.
7. Misafirlerin ve personelin giriş çıkış yapabileceği her noktaya dezenfekte sıvıları konulacaktır.
8. Hamam sürekli havalandırılacak gün içinde belirli aralıklarla nem ölçümü yapılıp kayıt altına alınacaktır.

DEZENFEKSİYON VE
PERSONEL PLANLAMASI

DEZENFEKSİYON VE
PERSONEL PLANLAMASI
HOUSE-KEEPING

1. House-keeping personelinin hizmet verdiği odalar sabitlenerek aynı odalara hizmet vermesi sağlanacaktır.
2. House-keeping personel sıfır temaslı koruyucu kıyafetler ile odalar dezenfekte edilecektir.
3. Yapılan check-out ile yeni check-in için 12 saat bekletilmiş odalar kullanılacaktır.
4. Check-out sonrası odadaki yatak, koltuk sandalye, dolaplar ve tuvaletler temizlik sonrası ULV cihazı ile ekstra temizlenecektir.
5. Tüm çarşaf, havlu ve diğer tekstil malzemeleri yüksek derecede ve yüksek hijyen sağlayıcı maddeler ile temizlenerek paketlenecek
ve odalarda kullanılacaktır.

REVİR VE İLK YARDIM ODASI
1. Revir ve ilk yardım alanının temizlik ve hijyen planı özel olarak yapılıp tek bir kişi tarafından kontrolü sağlanacaktır.
2.Görevli sağlık personeli özel tulum, siperlik ve gözlük kullanacaktır.
3. Alan girişinde dezenfeksiyon üniteleri ve dezenfeksiyon paspası konumlandırılarak aynı zamanda her misafire maske verilerek
alanın sterilliği korunacaktır.
4. İşletmede, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlanan atık yönetimi prosedürlerine revir çalışanları da uymakla yükümlüdür. Revirde oluşan tıbbi atıklar “Çevre Kurulu ve Covid-19 Dönemi Atık Yönetimi” maddesinde anlatıldığı gibi bertaraf
edilmelidir.
5. Revirde Covid-19 ile ilk müdahale yöntemleri ve ekipmanları belirlenerek, Covid-19 teşhisi konmuş bir kişi tespit edildiğinde İşyeri
Hekimi, Sağlık Bakanlığı’nın protokollerinin uygulanması yönünde işletme Covid-19 Kriz Ekibi’ni yönlendirecektir.

İZOLASYON VE KARANTİNA ODALARI

1. Bu iş için görevlendirilmiş ve yapılacak olan detay temizlik, kimyasalların kullanımı ve kişisel korunma ile ilgili önceden eğitilmiş bir ekip
oluşturulacak ve yetkili denetmen tarafından sürekli kontrol altında tutulacaktır.
2.Her oda için aynı personelin işlem yaptırılması mümkün olduğunca değiştirilmemesi sağlanacak ve aynı zamanda seçilen özel ekibin
sağlık kontrolleri ve gerekli işlemler işyeri hekimi tarafından onaylanarak işleme sokulacaktır.
3. Bu ekip için aşağıda belirtilen özel kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır; Tek kullanımlık tulum, (steril ve tercihen sıvı geçirimsiz
ve uzun kollu),Tıbbi maske, siperlikli maske veya koruyucu gözlük, cerrahi eldiven, Ayak koruyucusu (boyunlu galoş) ve bone.
4. İzolasyon ve karantina odaları diğer konaklama yapılan odalardan ayırılarak özel alanda hazır edilecektir.
5. Bir izolasyon veya karantina durumundan sonra oda özel ekiplerce detaylı temizlenecek ve havalandırılmak suretiyle 1 gün kullanıma
kapatılacaktır.

PERSONEL EĞİTİMLERİ

1. Tüm bu konular ile ilgili personel eğitilecek ve departmanlara göre ayrı özel steril kıyafetler kullanılacaktır.
2. Her personelin günlük düzenli ateş ölçümleri kayıt altına alınacaktır
3. Departmanlar üzerinde yetkili denetmen ile gerekli kontroller yapılacak ve önlemler alınacaktır.

TEKNİK SERVİS UYGULAMALARI

1. Her check-out işleminden sonra klimaların filtreleri temizlenerek bir sonraki check-in için hazır bulundurulacaktır.
2. Ortak kullanım alanlarının havalandırma sistemi 24 saat çalışır duruma getirilecektir.
3. Havuzun sterilizasyonu bakanlık kriterlerine uygun şekilde hizmet verecektir.
4. Genel alanlarda haftada bir kez olmak kaydıyla ULV cihazlarıyla dezenfeksiyon işlemi yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.
5. Bahçe sulamada damlacık oluşma riskine istinaden misafirin en az olduğu saatlerde sulama yapılacaktır.

