OTEL İÇİNDE ALDIĞIMIZ
COVID-19 ÖNLEMLERİMİZ

Ramada Plaza by Wyndham Istanbul Tekstilkent olarak misafirlerimizin ve
çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir.
Kurulduğumuz günden bu yana otelimizde, temizlik ürünlerinde dünya markası
Ecolab ürünleri kullanılmış, eğitim ve standartları uygulanmıştır. Gıda güvenliği,
teknik bakım ve havalandırma gibi alanlarda da çalışmakta olduğumuz uluslararası markalar ile yeni süreçte işbirliğimizi geliştirerek,
hizmet alım yelpazemiz çeşitlendirilmiştir.
Covid-19 haberlerinin kamuoyuna yansıdığı ve ülkemizde vaka açıklandığı ilk
günden itibaren gelişmeler yakından takip edilip, tüm olasılıklar en üst seviyede
değerlendirilmiş; Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yönlendirmeleri
doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.
Bu süreçte; içinde sağlık çalışanlarımızın bulunduğu özel bir ekip oluşturulmuştur.
Wyndham Hotels&Resort’un global projesi Count on Me adı altında bu ekip
gerek ilgili bakanlık ve kurumların yönlendirmeleri, gerekse kendi donanımı ve
tecrübeleri neticesinde oluşturduğu Ramada Plaza by Wyndham Istanbul
Tekstilkent Hotel Koronavirüs Tesis Yönetim Uygulamaları Yönetmeliğimiz
eksiksiz bir şekilde revize edilmiş, ilgili alanlarda uygulanması sağlanmış, bu
kapsamda yapılan çalışmaların “İç Denetim ve Risk Değerlendirme” departmanı
tarafından süreç takibi ve kontrolü yapılmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen, yeni tip koronavirüs
Covid-19 krizi süreçlerinin her aşaması yakından takip edilmiş ve tesislerimizin
normalleşme sürecine dönmesi aşamasında hazır olması; sıfır tolerans bakış
açısıyla almış olduğumuz önlemleri sürdürülebilir kılmak adına aşamalara ayırarak
uygulama ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Tüm süreçlerimizi gözden geçirerek
Covid-19 kapsamında misafirlerimize kusursuz deneyim ve hijyen hizmeti
sunabilmek adına gerekli olan tüm aksiyonlar alınmış ve her yeni düzenlemeye
göre revize edilmektedir.
Sağlıklı ve güvenli bir konaklama deneyimi için devreye aldığımız tüm
önlemleri bilgilerinize sunarız.

• Tüm personelimize Covid-19 korunma yöntemleri ve
bulaşma yolları ile ilgili eğitimler ilk günden bu yana verilmiştir
ve düzenli olarak tekrar edilmektedir.
• İşe geliş ve gidişlerde kullanılan transfer araçları her servis
öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmektedir.
Transfer araçlarının tüm güvenlik ve hijyen önlemleri güncel
yasalara uygun bir şekilde sağlanmaktadır ve araçların içinde
koruyucu maske takmak zorunludur.
• Çalışanlarımız işe geldiklerinde sağlık taramasından
geçirilmekte ve ateş ölçümleri yapılmaktadır.
Kendisini iyi hissetmeyen personelin işe gelmemesi için
bilgilendirme yapılmıştır.
• Personel ortak kullanım alanlarında bilgilendirici afişler,
broşürler bulunmakta ve bu alanlarda güvenli fiziki mesafe
kuralı uygulanmaktadır.
• Üniformalar sıklıkla değiştirilmekte ve hijyenleri
sağlanmaktadır.

ÇALIŞANLARIMIZ

• Tüm personel alanları sosyal mesafe kuralına göre yeniden
düzenlenmiştir ve yeterli sayıda dezenfeksiyon ünitesi
yerleştirilmiştir. Personel yemekhanelerinde fiziki yapı ve
servis şekli yeniden düzenlenmiştir.
Tek kullanımlık servis malzemelerine yer verilmiştir.
• Tüm personelimiz çalışırken maske veya siperlik ile eldiven
kullanmaktadır.

• Tüm giriş ve çıkış işlemleri sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak yeniden düzenlenmiştir ve güvenli beklenme alanları
oluşturulmuştur. İlgili tüm alanlara sosyal mesafe
işaretlemeleri yerleştirilmiştir.
• Misafirlerimizin bagajları ve eşyaları girişte dezenfekte
edilmektedir.
• Vale ve bellboy hizmeti pandemi süresince kaldırılmıştır.
• Misafirlerimiz girişte termal kamera veya temassız ateş
ölçümü uygulamaları ve el dezenfeksiyon imkanları ile
karşılanarak, talep edilmesi halinde misafirlerimize maske ve
eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar verilmektedir.
• Tüm misafirlerimiz uygulamalar ve önlemler hakkında girişte
bilgilendirilmektedir.
• Oda kapı kartları girişten önce dezenfekte edilerek
hazırlanmaktadır. Gerekli belgeleri doldurmak için kullanılması
gereken kalemler de aynı şekilde dezenfekte edilerek tek
kullanımlık olarak hazırlanmaktadır.

ÖN BÜRO

• Otelden çıkış yapan misafirlerimizin oda kartları farklı
kutularda saklanarak dezenfekte edilmektedir.
• Otelimizde temassız pos cihazlarının sayısı artırılmıştır.

• Oda temizliğinde çalışan personellerimiz maske ve eldiven kullanmaktadır.
Başka bir odanın temizliğine geçilirken bu malzemeler değiştirilerek
yenileri temin edilmektedir. Aynı şartlar odalara giren tüm personel
tarafından uygulanmaktadır.
• Kat hizmetleri çalışanlarının odalarda detaylı ve etkin temizlik
yapabilmeleri için çalışan başına temizlemeleri gereken oda sayıları
azaltılmış ve Covid-19 süreci hijyen kurallarının uygulanması
sağlanmaktadır.
• Misafir odalarımızın temizliğinde tek kullanımlık bezler kullanılmaktadır.
Aynı bez, 2. kez kullanılmamaktadır.
• Oda temizliğinde sağlığa zararı olmayan etkili dezenfektanlar
kullanılmaktadır. Kapı kolları, bataryalar, kumanda, telefon,
elektrik düğmeleri gibi yüzeyler her konaklamadan sonra dezenfekte
edilmektedir.
• Odalarda bulunan yatak şalı ve dekor yastıkları ile yasal olarak zorunlu
bulunması gerekenler dışında tüm kağıt /karton /sümen /deri malzemeler
kaldırılmıştır.
• Odalarda yer alan minibarlar pandemi süresince boşaltılmış olup
misafirlerimizin talepleri oda servisi hizmetimiz ile karşılanmaktadır.
• Oda mini barlarında bulunan bardaklar kullan-at olarak değiştirilmiştir ve
her misafir çıkışından sonra yenileri konulmaktadır.
• Misafir odalarımızda paket mendil bulundurulmaktadır. Talep edilmesi
durumunda odalara maske gönderilmektedir.
• Tüm tekstil malzemeleri yüksek sıcaklıkta ve yeterli sürelerde yıkandıktan
sonra, poşetlenerek otellerimize gelmektedir.
• Bir odada konaklayan misafirlerimiz çıkış yaptıktan sonra tüm buklet
malzemeleri değiştirilerek yenileri yerleştirilmektedir.

ODALAR

• Odalardaki klima menfez ve üfleme kapaklarının detaylı dezenfekte işlemi
her hafta yapılacak şekilde güncellenmiştir.
• Odalarımızın temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra
1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre)
kullanılmaktadır.
• Kat koridorlarında, merdiven başlarında veya asansör yakınlarında
el dezenfektanı yerleştirilmektedir.

• Temiz ve kirli çamaşır/tekstil için kullanılan transfer arabaları birbirinden
ayrılmakta ve düzenli olarak dezenfekte edilerek kayıt altına alınmaktadır.
• Her vardiyadan sonra çamaşırhane çalışanı temiz üniforma ve koruyucu
tulum giyer, her vardiyadan sonra yıkanmaktadır.
• Farklı linen grupları, tanımlanmış taşıma arabaları ya da poşetler
içerisinde ayrıştırılarak toplanmaktadır.
• Yıkama ve kurutma işlemlerinde yıkama programlarına (pH, su sertliği,
sıcaklık, su seviyesi, çamaşırların deterjanla temas ettiği süre, makine
dolum oranı vb.) göre işlem yapılmaktadır. Covid-19 salgın süresince
çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri 60-90 derece aralığında deterjan ile
çamaşır makinesinde yıkanmaktadır.
• Temiz tekstillerin çıkış noktasında paketlenmesi sağlanmaktadır.
Taşınacağı yere kadar paketlerde açılmadan muhafaza edilmektedir.
• Çamaşırhane çıkışında temiz tekstiller poşetlenerek, tanımlı temiz
arabalara yüklenmekte ve kullanılacak alana transferi sağlanmaktadır.

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ

• Genel kullanım alanlarımız sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden
düzenlenmiş ve gerekli önlemler alınarak, işaretlemeler yapılmış,
bilgilendirme yazıları asılmıştır. Sıklıkla dokunulan yüzeyler için ekstra
dezenfekte işlemleri yapılmaktadır.
• Tüm havalandırma sistemleri sıklıkla dezenfekte edilmektedir ve kapalı
alanların havalandırılması için %100 taze hava kullanılmaktadır.
• Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör
içi yer işaretleri ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.
• Tüm genel alan mekanlarımızda ve wc’lerimizde el dezenfektasyon
aparatları bulunmaktadır.
• Lobi alanı sıklıkla chlorine dioxide, genel alanların kapalı bölümleri ULV,
kumaş koltuklar ise buhar makinası ile dezenfekte edilmektedir.
• Yeme&içme alanlarında sosyal mesafe kuralları tanımlanmış ve uyulması
için bilgilendirmeler yerleştirilmiştir. Her gün kapandıktan sonra veya
açılıştan önce ULV ile dezenfektasyon yapılmaktadır.
• Misafirlerimizin yasal zorunluluk gereği, yeme&içme faaliyetleri dışında
maske takmaları gerekmektedir.

GENEL ALANLAR

• Tüm tesiste giriş çıkışlara termal kamera ile ısı ölçer sistemler
yerleştirilmiştir. Bu sayede girişler kontrol altına alınmakta ve Covid-19
riski taşıyan misafir ve personel tesise alınmamaktadır.
• Tüm kapalı alanlara bol bol ventilasyon/hava dolaşımı desteği verilmektedir.
Ortamın düzgün havalandırılması ve hava filtrelerinin düzenli temizlenmesi
ile kişiden kişiye burun veya ağızdan küçük damlacıklar yoluyla Covid-19’un
bulaşması önlenmiş olacaktır.
• Tüm asansörler çalışır durumdadır ve kalabalık kullanımının önüne
geçilmektedir.
• Misafirlerin elleri ile dokunabileceği yerlere alternatif çözümler
geliştirilmekte, kapı kolları, asansör düğmeleri, lavabo/musluklarına el ile
temas azaltılmaktadır.
• Odaya tamir ve tadilat için giren çalışan kontrol edilmektedir.
Onarım sonrası genel hijyen kuralları takip edilerek raporlanmaktadır.
• Havuz suyundaki klor seviyesinin açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı
havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulmaktadır. Periyodik olarak kayıt
altına alınmaktadır.
• Odalarda havalandırma sisteminin düzenli çalıştığının kontrolleri
yapılmaktadır. Klimaların filtreleri düzenli aralıklarla temizlenerek
dezenfekte edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
• Klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve
onarımlarının yapılması sağlanmaktadır.

TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

• Toplantı salonlarda yer alan teknik ekipmanlar (mikrofon, telsiz, telefon,
monitör vs.) düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
• Otel içi içme suları, kullanım suları, havuz ve spa alanlarında kullanılan
suların halihazırda yapılmakta olan laboratuvar kontrolleri sıklaştırılmış,
yetkili kuruluşlardan onay belgeleri alınmaktadır.
• Departman yöneticileri tarafından alınan önlemler uygulanan prosedürler
sürekli kontrol edilmekte, kayıt altına alınmaktadır.

• Tüm mutfak çalışanlarına sağlıklı ve hijyenik yiyecek-içecek hazırlama
eğitimleri verilmektedir.
• Üretim ve sunum aşamasında çalışan ve gıda ile temas eden çalışanlarımız,
çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven ve
önlük, cerrahi maske, bone, galoş vb.) kullanılmaktadır.
• Meyve, sebze ve salataların kullanılmadan önce mutlaka gıda
dezenfeksiyonuna tabi tutulması için önlemler alınmaktadır.
• Doğrama tahtaları ile bıçak ve diğer aletler çiğ ve pişmiş yiyeceklerin
hazırlanması için ayrı ayrı belirlenmektedir.
• Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı olarak saklanmaktadır.
Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile
hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza
edilmektedir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemektedir.
• Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir
erişimini engelleyecek şekilde cam bariyer yapılmakta, servis ise mutfak
çalışanları tarafından sunulmaktadır.
• Gıda üretim alanları mümkünse doğal yollarla, değilse havalandırma
ekipmanları ile ancak gıdalarda kontaminasyona sebep olmayacak şekilde
düzenli olarak havalandırılmaktadır.
• Zararlı mikroorganizmaların çiğ gıdalardan tüketime hazır gıdalara
geçmesini engellemek için çiğ ve pişmiş gıdaların birbirinden ayrı yerlerde
tutulma uygulaması düzenli takip edilmektedir.
• Mutfakta ASCV , aparatlar, makineler, alet ve ekipmanların kullanılmadan
önce ve kullanıldıktan sonra uygun temizlik önlemleri doğrultusunda
temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.
• Bulaşık makinelerinde yıkama 60-65 derece, durulama 80-85 derece
sıcaklıkta yapılmaktadır.
• Bulaşık makinesinin gösterge sıcaklık kontrolü yapılmakta ve kayıt altına
alınmaktadır.

MUTFAK ALANLARI

• Kazan yıkama veya elde yıkama yapılan alanlarda uygun yöntemlerle
dezenfeksiyon yapılmaktadır.
• Tüm bulaşıklar, gümüş ve cam eşyalar, bulaşık makinesinde yıkanmakta ve
dezenfekte edilmektedir. Bu ürünler kullanılmamış olsalar bile misafirlerin
ya da çalışanların ellerinin temas etmiş olma ihtimallerine karşın tekrar
yıkanmaktadır.
• Bulaşık makinelerinin ve çamaşır ekipmanlarının doğru ısıda ve doğru
dozlamada çalıştıklarından emin olunmaktadır.

GARDEN RESTAURANT
• Tüm servis personellerimiz maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarıyla
hizmet vermektedir.
• Restauranta giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları
uygulanır. Sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda (WC önleri, ödeme
noktaları, asansörler vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur
ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanır.
• Restauranta girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümlerinden
geçilerek girişler yapılır ve kayıt tutulur. (38 dereceden yüksek ateş
ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile bir sağlık
kuruluşuna başvurmasını sağlamada yardımcı olunur.)
• Her misafirimizin Restauranta girişlerinde el hijyeni sağlaması zorunludur.
• Misafirlerimizin yasal zorunluluk gereği, yeme&içme faaliyetleri dışında
maske takmaları gerekmektedir.
• Bar ve restoranlarda masa ve sandalye düzenlemeleri sosyal mesafe
kurallarına göre düzenlenmiştir. Masa birleştirmesi yapılması durumlarda
1,5 metre sosyal mesafe korunur. Aynı aile ve çocuklarda oturma mesafesi
aranmamaktadır.
• Açık büfede yiyecekler ile teması engelleyecek bariyerler tasarlanmış ve
servis, mutfak personelleri tarafından yapılmaktadır.
• Yiyecek&içecek bölümlerimizde yer alan self servis çay ve içecek makinası
gibi araçlar kaldırılmış olup personelimiz tarafından servis verilmesi
sağlanmaktadır.

YİYECEK & İÇECEK SERVİS ALANLARI

• Çatal bıçak takımları, peçete, tuz, karabiber şekerler tek kullanımlık
ambalajlar içinde servis edilmektedir.
• Sosyal mesafenin korunabilmesi için barların önünde bulunan tabureler
kaldırılmıştır. Barlar ve restoranlarda bekleme olabilecek her noktaya sosyal
mesafeyi hatırlatan işaretlemeler uygulanmıştır.
• Her misafir grubu sonrasında masalar dezenfektanlı bezle (sabunlu, alkollü
veya uygun dezenfektan ürünüyle) silinerek dezenfekte edilir.

LOBBY BAR
• Tüm servis personellerimiz maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarıyla
hizmet vermektedir.
• Lobby Bara girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümlerinde geçilerek
girişler yapılır ve kayıt tutulur. (38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde,
misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile bir sağlık kuruluşuna
başvurmasını sağlamada yardımcı olunur.
• Lobby Bara giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları
uygulanır.
• Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda
sandalyeler arası mesafe 1,5 metre olacak şekilde düzenlenir. Personel ile
misafirin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masalarında misafir ile personel
arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde siparişler alınır. Bu alanda
çalışan personel tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik kullanır.
• Her misafirimizin Lobby Bara girişlerinde el hijyeni sağlaması zorunludur.
• Misafirlerimizin yasal zorunluluk gereği, yeme&içme faaliyetleri dışında
maske takmaları gerekmektedir.
• Çatal bıçak takımları, peçete, tuz, karabiber şekerler tek kullanımlık
ambalajlar içinde servis edilmektedir.
• Sosyal mesafenin korunabilmesi için barların önünde bulunan tabureler
kaldırılmıştır. Barlar ve restoranlarda bekleme olabilecek her noktaya sosyal
mesafeyi hatırlatan işaretlemeler uygulanmıştır.
• Restoran, Lobby Bar ve Oda servisi menülerimiz için QR Kodlar
oluşturulmuş olup misafirlerimizin temassız görüntülemesi sağlanmıştır.

YİYECEK & İÇECEK SERVİS ALANLARI

• Her misafir grubu sonrasında masalar dezenfektanlı bezle (sabunlu, alkollü
veya uygun dezenfektan ürünüyle) silinerek dezenfekte edilir.

BANKET

YİYECEK & İÇECEK SERVİS ALANLARI

• Tüm servis personellerimiz maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarıyla
hizmet vermektedir.
• Misafirlere tesise girişte ve bir banket organizasyonuna giriş yapmadan önce
girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümlerinde geçilerek girişler
yapılır ve kayıt tutulur. (38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafir
işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile bir sağlık kuruluşuna başvurmasını
sağlamada yardımcı olunur.)
• Toplantı salon fuayesinde ve tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur
ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra toplantı
salonuna girişleri sağlanır.
• Toplantıya giriş yapmadan ve katılmadan, toplantı salonun giriş alanı ve
holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dâhil tesisin
tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmiş şekilde girişlerin
yapılması sağlanır.
• Toplantı Salonuna giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe
kuralları uygulanır. Sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda (WC önleri, ödeme
noktaları, asansörler vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur
ve bütün alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması istenir.
• Toplantı salon düzeni kurulma aşamasında masa ve sandalye düzenlemeleri
sosyal mesafeye göre organize edilmiştir. Bu alanda çalışan personel tıbbi
maske ve yüz koruyucu siperlik kullanır.
• Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için toplantı öncesinde,
sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması sağlanmaktadır.
• Katılımcılardan herhangi birisinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi
hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenip en kısa
zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmasını sağlamada yardımcı olunur.
• Misafirlerimizin yasal zorunluluk gereği, yeme & içme faaliyetleri dışında
maske takmaları gerekmektedir.
• Yiyecek & içecek bölümlerimizde yer alan self servis çay ve içecek makinası
gibi araçlar kaldırılmış olup, personelimiz tarafından servis verilmesi
sağlanmaktadır.
• Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi ve toplu fotoğraf
çekilmemesi önemle rica olunur.
• Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole
edilmişse, organizatör tüm katılımcılara bunu bildirmelidir. 14 gün boyunca
belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilmelidir. Kendilerini iyi
hissetmezlerse, evde kalmalı ve ilgili halk sağlığı yetkilisine başvurmalıdırlar.

• Spa alanını aynı anda kullanacak kişi sayısı sınırlandırılmıştır.
Misafir ve üyelere içerideki yoğunluğu engellemek ve kapasite sınırını
kontrol edebilmek için randevulu sistemle hizmet verilmektedir.
• Spa girişinde misafirlerin ateş ölçümleri yapılır ve kayıt altına alınır.
Girişten önce el antiseptiği kullanılması istenir. Maskesiz misafirler içeri
alınmamaktadır. Spor salonlarında görevli personel, misafir ve üyelerin
maske kullanımı zorunludur.
• Sauna, hamam ve buhar odalarımızda kullanım kapasiteleri hijyenik şartlara
ve sosyal mesafe uygulamalarına göre sınırlandırılmıştır.
Belirlenen alanlarda el dezenfektanı bulundurulmaktadır.
• Tek kullanımlık kullan-at temizlik bezleri ve malzemeleri kullanılmaktadır.
• Masaj sırasında terapistlerimiz, maske kullanmaktadır.
• Buklet malzemeleri tek kullanımlıktır.
• Islak mendillerin antiseptik veya yüksek alkol içerikli olanları
kullanılmaktadır.
• Masaj odalarında fazla temas içeren bölgeler yoğun dezenfekte edilmektedir.
Masaj yatakları ve özellikle baş bölümü her kullanımdan sonra
dezenfekte edilir.
• Fitness salonlarımızdaki tüm spor aletleri, makine ve teçhizatlar gerekli
uygun mesafelerde tekrar düzenlenmiş olup, her kullanımdan sonra
dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Belirlenen alanlarda el dezenfektanı
bulunmaktadır.
• Tek kullanımlık sabun, duş jeli ve şampuan kullanılmaktadır.
• Havuz temizlikleri her zaman olduğu gibi hijyenik ve yasal koşullara
uygun olarak yapılmaktadır.

SPA & FITNESS

• Tüm şezlonglarımız sosyal mesafeye uygun aralıklarla yerleştirilmiştir.
• Tüm şezlonglar, minderler ve malzemeler sıklıkla dezenfekte edilmektedir.
• Tüm havuz havluları poşetli olarak veya sadece personelimiz tarafından
misafirlere verilmektedir.

• Üretici firmalar özellikle çapraz bulaşma ihtimaline karşı denetlenmektedir.
• Tesellüm alanlarında tedarikçi firmaların belirlenmiş kurallara göre
çalışmaları sağlanmaktadır.
• Pandemi ile ilgili iş sağlığı güvenliği açısından oluşturulan risk, analiz,
eğitim ve dağıtımının yapılması sağlanmıştır.
• Otelimizde bilgilendirici personel eğitimleri düzenlenmektedir.
• Güncellenmesi veya ilave yapılması gereken önlemlerle ilgili sıklıkla
bilgilendirmeler yapılmaktadır.

DEPO VE ARKA ALANLAR
• Gıda malzemeleri denetlenerek seçtiğimiz tedarikçilerden satın alınmakta
ve gereken tüm kontrol ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra tesislerimize
kabul edilmektedir.
• Tesislerimizde depolanma ve saklanma koşulları ile üretim biçimleri son
derece hijyenik ortamlarda yapılmaktadır.
• Otele ürün getiren firma görevlilerinin ateşi ölçülerek; yeni maske, eldiven,
galoş ve bone takmaları sağlanmaktadır.

KALİTE UYGULAMALARI / DEPO VE ARKA ALANLAR

• Otel görevlisi her aracı indirdikten sonra ellerini yıkayarak ve eldivenini
değiştirerek bir sonraki araca geçmektedir.
• Depoların İlgili hijyen talimat listelerine göre sık sık depoların kontrolleri
sağlanmaktadır.

0 212 443 0303 – 05

reservation@ramadaplazatekstilkent.com

