ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ C
 OVID-19
TO A
 NAVASI MOUNTAIN RESORT ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.
ΩΡΑΡΙΑ CHECK IN- CHECK OUT
Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα λειτουργίας των ξενοδοχείων τα ωράρια
διαμορφώνονται ως εξής:
Check out: 11.00 π.μ.
Check in: 15.00 μ.μ.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΔΩΜΑΤΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απαγόρευση εισόδου στο εσωτερικό του ξενοδοχείου σε μη διαμένοντες
Θερμομέτρηση όλων όσων εισέρχονται στο χώρο του ξενοδοχείου
Δυνατότητα check-in διαδικτυακά ή σε υπαίθριο χώρο
Απολυμαντικά - αντισηπτικά χεριών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
Έξτρα απολύμανση κοινόχρηστων χώρων και δωματίων με λάμπες
αποστείρωσης UVC
Ενημέρωση των πελατών μας για χρήση ατομικής μάσκας όταν βρίσκονται
σε κοινόχρηστους χώρους
Παροχή προστατευτικών μασκών και γαντιών μιας χρήσης κατόπιν
αιτήματος
Το προσωπικό είναι εφοδιασμένο με όλο τον απαραίτητο προστατευτικό
εξοπλισμό
Κατά την διαμονή του πελάτη ο καθαρισμός του δωματίου μπορεί να γίνει
με τις εξής επιλογές:
α) Ολική καθαριότητα του δωματίου 1 φορά την ημέρα

β) Ολιγόλεπτη πρόσβαση. Το προσωπικό θα παραλάβει και θα παραδώσει
τα καθαρά λευκά είδη και προϊόντα περιποίησης
γ) Κατάργηση καθημερινής καθαριότητας
10. Χρησιμοποιούνται ατμοκαθαριστές για την απολύμανση των δωματίων εστιατορίου - lobby - αιθρίου - κουζίνας
11. Τεχνολογία υπεριώδους φωτός UVC για την απολύμανση των κλειδιών
12. Απομάκρυνση όλων των μη βασικών αντικειμένων πολλαπλής χρήσης
όπως μενού,φυλλάδια βραστήρες … ώστε να μηδενιστούν οι πιθανότητες
μεταφοράς μικροβίων

13. Τακτική απολύμανση αντικειμένων υψηλού κινδύνου π.χ. πόμολα, κουπαστή
σκάλας κ.ο.κ.
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΤΗΡΗΣΗ HACCP
Το προσωπικό του εστιατορίου χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα μέσα
ατομικής προστασίας
Τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις για τα τραπέζια
Χρησιμοποιούνται σουπλά μιας χρήσης και τα μαχαιροπίρουνα βρίσκονται στο
τραπέζι
Η απολύμανση των χεριών είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο εστιατόριο
Το πρωινό σερβίρεται σε μπουφέ προσαρμοσμένο στα ισχύοντα πρωτόκολλα
υγιεινής
Διατίθεται επιλογή πακέτου για την ημέρα: ο καφές σας, σνακ, φρούτα, νερό,
σάντουιτς ή και ελαφρύ γεύμα
Στο δείπνο παρέχονται 2-3 επιλογές a la carte
ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ Η
 ΕΣΤΙΑΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ

