ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ξενοδοχειακή μας μονάδα και το προσωπικό έχει
λάβει όλα τα μέτρα πρόληψης κατά του COVID-19, σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο, και την πιστοποίηση HEALTH FIRST, για να σας παρέχει ένα ασφαλές και
συνάμα ευχάριστο περιβάλλον.
Παρακαλώ ενημερωθείτε για τα παρακάτω:
Υποδοχή:
1. Η χρήση αντισηπτικού και μάσκας κατά την είσοδο σας είναι υποχρεωτική.
2. Το check out είναι στις 11.00 και το check in στις 15.00 ώστε να υπάρχει ο
απαραίτητος χρόνος μεταξύ των διαμονών για την απολύμανση των δωματίων.
3. Τα κλειδιά τοποθετούνται σε ειδικό δοχείο απολύμανσης κατά την αναχώρηση.
4. Η κατάθεση των προσωπικών σας στοιχείων κατά την άφιξή σας είναι υποχρεωτική.
5. Παρακαλούμε να τηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σας τις κατάλληλες
αποστάσεις (1.5- 2 μέτρα).
6. Συνίστανται οι ηλεκτρονικές πληρωμές.
7. Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια στους μη διαμένοντες.
Δωμάτια:
1. Πριν την κάθε άφιξη έχει προηγηθεί απολύμανση του δωματίου και όλων των
επιφανειών (σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα
με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) με
προϊόντα πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
2. Η καθημερινή αλλαγή ιματισμού και πετσετών έχει καταργηθεί και γίνεται μόνο
κατόπιν αιτήματος του πελάτη (παρακαλώ ενημερώστε την υποδοχή).
3. Έχει συσταθεί ο μη συχνός καθαρισμός των δωματίων κατά την διαμονή, και
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήματος πελάτη (παρακαλώ ενημερώστε την
υποδοχή).
4. Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού σε θερμοκρασία >70ο
5. Το πλύσιμο των υφασμάτων ( κλινοσκεπασμάτων και πετσετών ) γίνεται στους 95
βαθμούς.
6. Πραγματοποιείται καθαρισμός των φίλτρων Α/C σε κάθε αναχώρηση και εχει
πιστοποιηθεί η συντήρηση και καταλληλότητα των κλιματιστικών από
πιστοποιημένο ψυκτικό .
7. Συνιστάται ο συχνός αερισμός του δωματίου.

Πρωινό
1. H χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο και την έξοδο στον χώρο του πρωινού είναι
υποχρεωτική.
2. Το πρωινό σερβίρεται στα τραπέζια μόνο από το αρμόδιο προσωπικό που τηρεί τα
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
3. Τα τραπεζοκαθίσματα και όποιο άλλο αντικείμενο έχει χρησιμοποιηθεί
απολυμαίνονται πλήρως μετά από κάθε αλλαγή πελάτη.

4. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών είναι 1,70μ και 0,70 όταν στον
ενδιάμεσο χώρο δεν τοποθετείται κάθισμα.
5. Χρησιμοποιούνται χάρτινα σουπλά μίας χρήσης.
6. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι είναι 4 άτομα
7. Μπορείτε να πάρετε το πρωινό στο δωμάτιό σας (room service) χωρίς καμμία
επιβάρυνση.

Σε περίπτωση αδιαθεσίας απευθυνθείτε άμεσα στην υποδοχή.
Υγειονομικός υπεύθυνος: Κος/Κα__ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ___ τηλ__6970238882___
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Περιφερειακό Ιατρείο: (+30)2424065208
Ιδιώτης Ιατρός: Κος Βούζας Δημήτριος (+30)2424066103, κινητό: (+30)6944423303
Φαρμακείο: (+30)2424066096

