GÜVENLİ TATİL
REHBERİ

Değerli Misafirlerimiz, Kırbıyık Resort Hotel
olarak sizleri ve ailenizi önemsiyoruz.
Dünyada ve ülkemizde beklenmedik Covid-19
virüsü ile ilgili aldığımız önlemler hakkında siz
değerli misafirlerimizi bilgilendirmek
istiyoruz. En büyük önceliğimiz hem
misafirlerimizin hem de çalışanlarımızın
güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili
haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden
itibaren, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık
Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamalarını ve
tavsiye kararlarını; yerel sağlık birimlerinin ve
sektör birliklerinin görüş ve önerilerini takip
ediyor, bu bilgiler ışığında muhtemel
senaryoları en üst seviyede değerlendirip
gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

NORMALLEŞME
SÜRECİ İÇERİSİNDE
YAPILANLAR
Öncelikle otellerimizde tüm üst
yönetiminde dahil olduğu Yeni Normal
Düzen Pandemi Eylem Planını hazırladık.
Bu plan kapsamında “Riskin somut olarak
belirlenmesi, tedbirlerin ise hızlı ve etkin
alınması” bilinci ile çalışanlarımıza kişisel
hijyen seviyelerini nasıl artıracaklarını
anlattık. Tüm alanlarımızın ortam-yüzey
hijyen tedbirleri başta olmak üzere detaylı
temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını
yaptık. Bu temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerini otellerimizin tüm alanlarında
uygulama planlarına aldık ve gereken
tedbirleri en üst seviyede tatbik etmeye
devam ediyoruz. Covid-19 kapsamında
aksiyon planlarımızı oluşturup tanımlanan
riskler için gerekli, uygulanabilir ve
gerçekçi önlemler aldık. Bu aksiyonları
öncelik sırasına göre değerlendirdik ve her
görevi yerine getirmekle yükümlü kişi ve
ekipleri belirledik.

MİSAFİR
KABULÜ
Bavullarınız, otelimizin girişinde karşılama
ekibimiz tarafından teslim alınacak olup
gerekli dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan
sonra otelimize alınacak ve odalarınıza
güvenli şekilde gönderilecektir. Ekibimiz,
siz değerli misafirlerimiz için hazırlanmış
olan dezenfektan standımıza sizleri
yönlendireceklerdir. Bu standımızda
kullanımınız için hazırlanmış olan
dezenfeksiyon ekipmanı, isteğinize bağlı
tek kullanımlık maskeler ve eldivenler
bulunmaktadır. Siz değerli misafirlerimizin
otellerimize giriş ve çıkışlarınızda sosyal
mesafenin korunması için gerekli
yönlendirmeler lobi ve resepsiyon
alanlarında işaretlenerek belirtilmiştir.

ÖNBÜRO
İŞLEMLERİ
Ön büro ekibimiz tarafından
son on dört günlük seyahat
hareket bilgileriniz istenerek
ateş ölçümünüz kayıt altına
alınacaktır. Covid-19’a karşı
almış olduğumuz önlemler bu
broşür içerisinde yer
almaktadır. Otellerimizde
Misafir İlişkileri ekibimiz
sizlere her konuda yardımcı
olacak şekilde donatılmışlardır.
Sizlere verilecek olan her eşya
dezenfekte edilip kullanımınıza
sunulacaktır.

KAT HİZMETLERİ
GENEL KULLANIM
ALANLARI
Tatiliniz esnasında çokça vakit
geçirmiş olduğunuz odalarınız,
genel alanlar, el teması olan
yüzeyler başta olmak üzere (kapı
kolları, kumandalar, kulplar,
asansör ve asansör düğmeleri,
elektrik düğmeleri, perdeler, cam,
koltuk, WC’ ler vb.) tüm alanların
temizliğinin periyodik olarak
yapıldığını ve hijyeninin titizlikle
sağlandığını garanti etmekteyiz.
Dekor amaçlı kullanılan minder,
yatak örtüleri, kırlentler bu süreçte
odalarınızda bulunmayacaktır.

RESTORAN
VE SERVİS
BÖLÜMLERİ
Restoranlarımızın ana girişinde
kullanımız için hazırlanmış
dezenfeksiyon ekipmanı bulunmaktadır.
Yemek servisi için restoran yemek
büfeleri bölümünden istediğiniz yemeği
görevliye bildirmeniz yeterli olacaktır.
Salon sorumlusu arkadaşlarımız sosyal
mesafe kuralına göre düzenlenmiş
masanıza yerleşiminizi sağlayacaklardır.
Siz değerli misafirlerimizin yiyecek ve
içecek sunum alanlarında ve servisinizi
bekleme esnasında, yapılan sosyal
mesafe yönlendirmelerine uymanızı rica
ederiz.

RESTORAN VE
SERVİS BÖLÜMÜ
Masanıza oturduktan sonra size
özel olarak paketlenmiş olan çatal,
bıçak, kaşık setimiz ile beraber
bardak takımlarımız, masa
örtümüz ile kâğıt peçete ve tek
kullanımlık baharatlar servis
edilecektir. Misafirlerimizin
masalarından kalkmasından sonra
masa örtüsü ve servisi toplanarak
masa ve sandalye kolçakları
dezenfekte edilecek ve yeni masa
örtüsü ve servisi konulacaktır.
Yiyecek ve içecek alanlarının
bütün malzeme ve materyallerinin
temizlikleri, değişimleri; servis
başlangıç, bitişlerinde hijyen ve
temizlik prosedürlerimize uygun
olacak şekilde, sıklıkla yapılacaktır.

HAMAM, SAUNA
ve FITNESS
ALANLARI
Sauna, hamam ve kapalı
havuzlar kullanım kapasiteleri
ve süreleri sosyal mesafe
korunacak şekilde
düzenlenmiş ve kullanım
rezervasyon sistemine
bağlanmıştır. Fitness
salonlarımızda temizlik ve
dezenfeksiyon planları
oluşturulmuş olup yapılan
uygulamalar kayıt altına
alınmaktadır. Bu temizlik
planları içerisinde spor
aletlerinin tüm yüzeyleri,
kumanda kolları ve monitörler
ile temas edilen tüm alanlar
yer almaktadır.

HAVUZLAR VE
SU KAYDIRAKLARI
Havuzlarımız “Yüzme Havuzlarının Tabii
Olacağı Sağlık Esasları Hakkında
Yönetmelikte” belirtilen tüm koşulları
sağlamakta ve havuzlarımızda bu
yönetmelikler uygulanmaktadır. Havuz suyu
klor seviyesi ve pH değerinin yönetmelikte
belirtilen seviyelere uygunluğu sağlanıp,
periyodik olarak ölçülerek elde edilen veriler
kayıt altına alınacaktır. Şezlonglar plaj ve
havuz alanlarında sosyal mesafe kuralına
göre yerleştirilmiştir. Havuzlarımızda Covid19 kapsamında uyulması gereken fiziki ve
diğer önlemler havuz tabelalarında
belirtilmiştir. Otellerimizin havuzlarında sık
temas edilen alanlara dezenfeksiyon işlemi
uygulanmaktadır.

PLAJ
KULLANIM
ALANLARI
Plaj kullanımında yer alan
tüm ekipmanlar sosyal
mesafe kurallarına göre
konumlandırılmış olup,
gerekli uyarılar ve ibareler
panolarda yer almaktadır.
Plaj bölgesinde bulunan
duş kabinleri ve tuvaletler
sık sık dezenfekte
edilmektedir. Siz
misafirlerimizin güvenli ve
huzurlu bir tatil geçirmeniz
için yapılan uyarılara
uymanızı önemle arz
ederiz.

ANİMASYON
VE EĞLENCE
ALANLARI
Animasyon / eğlence süreçlerimizde
şovların sahnelendiği amfi
tiyatrolarımız ve etkinlik alanlarımızda
oturma düzenleri sosyal mesafe
kurallarına göre planlanmıştır. Spor ve
eğlence aktivitelerimiz sosyal mesafe
kurallarına göre yeniden
oluşturulmuştur. Kırbıyık Resort Hotel
olarak ilgili ulusal ve uluslararası tüm
kurum ve kuruluşların yönergelerini
yakından takip ediyoruz. Siz değerli
misafirlerimizin kurallara uyum
sağlaması almış olduğumuz bu yoğun
önlemlerin başarılı olmasına büyük
destek sağlayacaktır.

SAĞLIĞIMIZ İÇİN LÜTFEN
KURALLARA UYALIM
Bu süreçte katkılarınızın çok gerekli olacağı bazı kural ve uygulamalarımız aşağıda
belirtilmiştir.
Lütfen;


Tesis içinde ve dışında maske kullanımına özen gösteriniz.



Sosyal mesafe kurallarına riayet ediniz.



Ellerinizi sık aralıklarla sabunlu su ile yıkayınız.



Kişisel eşyalarınızı olabildiğince odalarınızda muhafaza ediniz.



Sizler için hazırlanmış olan dezenfektan ünitelerimizi sıkça kullanınız.



Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunması ve kapasite konularında
görevli personelimizin uyarılarını dikkate alınız.



Bu süreçte özel gün kutlamalarınızı sadece aynı odayı paylaştığınız kişilerle ve ailenizle
yapmaya özen gösteriniz.

SAĞLIĞIMIZ İÇİN LÜTFEN
KURALLARA UYALIM


Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla dışarıdan ziyaretçi
kabul edilemeyecek olmasına anlayış gösteriniz.



Konaklamanız esnasında misafir ilişkileri görevlisi arkadaşlarımız ile birebir
görüşmeleriniz üzerinden isteklerinizi bize iletebilirsiniz.

Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür eder, rüya gibi bir tatil geçirmenizi dileriz.

Saygılarımızla,
Kırbıyık Resort Hotel Yönetimi

