
• Resepsiyonda misafir ve personel 
arasında kalan bölüme şeffaf 
koruyucu panel yerleştirilmiştir.  

• Check-in esnasında misafire ateş 
haricindeki hastalık belirtileri 
sorulur,HES kodu sorgulaması yapılır. 

• Sonrasında misafirlere otelde 
gerçekleştirilen temizlik ve önlem 
uygulamaları hakkında bilgi verilir. 

COVID-19 KAPSAMINDA 
ALINAN TEDBİRLER

MİSAFİR 
KARŞILAMA



• Misafir talebine istinaden tek kullanımlık 
kapalı ambalajlı maske sağlanmaktadır.  

• Sık temas edilen yüzeyler her misafir 
öncesi ve sonrası dezenfekte edilmektedir.  

• Pos cihazları her kullanım sonrası 
dezenfekte edilir, kalemler için kirli temiz 
ayrımı vardır, oda kartlarının içine 
bırakılması için özel bir kutu 
bulunmaktadır.  

• Misafirlere temassız ödeme, online check-
in gibi kolaylıklar da sağlanmaktadır. 

MİSAFİR 
KARŞILAMA



• Odalardaki malzemeler en aza 
indirgenmiş,tek kullanımlık sabun ve 
şampuan seçeneği sunulmuştur. 

• Genel alanlarda olduğu gibi odalarda 
da temizlik planları güncellenmiş tüm 
yüzeyler periyodik olarak 70 derece 
Alkol ve klor kullanımı ile dezenfekte 
edilmektedir. 

• Odalarda bulunan klimalar müşteri 
çıkışından sonra 70 derece ve üstü 
alkol ile dezenfekte edilmektedir.

ODALAR



• Tüm ortak alanlarda, kalabalık 
oluşabilecek alanlarda, sosyal 
mesafe işaretlemeleri ve uyarıları 
mevcuttur.  

• Tüm girişlerde dezenfektan 
bulunmaktadır. Misafir, personel ve 
ziyaretçi girişlerinde ateş ölçümü 
yapılmaktadır.  

• Tüm genel alanların temizlik planları 
güncellenmiştir ve sık temas edilen 
yüzeyler sıklıkla dezenfekte 
edilmektedir. 

GENEL 
ALANLAR



• Kahvaltı salonu girişinde sosyal mesafe 
uyarıları bulunmaktadır.  

• Her masada dezenfektanlı mendil, tek 
kullanımlık tuz,kara biber,toz şeker 
bulunmaktadır.  

• Her misafirden önce ve sonra masalar ve sık 
temas edilen yüzeyler dezenfekte edilir.  

• Servis ve Hazırlık aşamasında hijyen eğitimi 
almış maske ve eldiven kullanan personel 
çalışmaktadır. 

• Tüm temizlik planları güncellenmiş, sık temas 
edilen yüzeyler alkol bazlı ürünler ile sıklıkla 
dezenfekte edilmektedir. 

KAHVALTI



Tüm personel Covid-19, hijyen malzemeleri, 
kişisel koruyucu donanım kullanımı ,el yıkama 
ve acil durum müdahale eğitimleri almıştır. 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen bu sertifika, TRB Uluslararası 
Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiştir.

TRB Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., TÜRKAK 
tarafından akredite edilmiş olup, akreditasyon kapsamları www.turkak.org.tr adresinde 
yayınlanmaktadır.

MY DORA
Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan “Konaklama Tesisleri ve 
Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & Içme Ünitelerinde Pandemi Süresince 
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