SABRİNAS HAUS HİJYEN PROSEDÜRÜ
Değerli Sabrinas Haus misafirleri, Sağlığınız ve konforunuz bizim için çok önemlidir. Önceliğimiz sizlere hijyenik
olarak ve kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir konaklama imkanı sunmaktır. Bunun için, yaşanan COVID-19
Pandemi ve daha sonra da oluşabilecek diğer olası salgın riskleri nedeni ile hazırlıklı olmak için artırdığımız
hijyen ve temizlik önlemlerimizi özet olarak ve bu prosedür vasıtası ile sizlerle paylaşmak isteriz. Covid-19
Pandemisi nedeni ile;
• Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Konaklama Sektörü için yayınlamış olduğu “Covid-19 Yönetimi için
Operasyonel Hususlar” adlı yayını,
• T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiye kararları,
Gündemi ve gelişmeleri devamlı takip etmekteyiz ve gelişen yeni durumlara göre prosedür ve durumlarda
gerekli revizeleri yapmaktayız.
1.OTELE GELİŞ VE OTELDEN AYRILIŞ
Siz değerli misafirlerimizin kolay ve hijyenik olarak güvenli bir şekilde otelimize girişiniz ve çıkışınız ile alakalı bir
takım ilave önlemler alınmıştır.
• Gerekli eğitimi almış personelinimiz tarafından bavullarınız güvenli şekilde odanıza teslim edilecektir.
• Otelimizde Guest Service arkadaşlarımız sizlere her konuda yardımcı olacak şekilde görevlendirilmişlerdir.
• Güvenli mesafe aralıkları gösterilmiş ve güvenli dinlenme alanları oluşturulmuştur.
• Kapı anahtarları ve giriş esnasında kullanılan kalem misafirlerimiz otele giriş yapmadan önce hazırlanarak
dezenfekte edilmiş ve korumalı kılıflarında misafirlerimize güvenli şekilde verilecektir. Tüm giriş kayıt işlemleri
güvenli fiziki mesafe göz önüne alınmak sureti ile gerçekleştirilecektir.
• Belli limitler dahilinde olmak üzere temassız POS Makinelerimiz kullanılacak ve bu makineler devamlı surette
dezenfekte edilecektir.
• Giriş ve çıkış sırasında temas gerektirebilecek tüm işlemler mutlaka güvenli fiziki mesafe kuralı çerçevesinde
ve usulüne uygun şekilde yapılacaktır.
2.GENEL MEKANLAR HİJYEN ve TEMİZLİK KURALLARIMIZ
Tüm otelimizde kimyasal temizlik ürünleri konusunda uluslararası bilinirlikleri olan firmalarla çalışılmaktadır. Bu
sayede temizlik esnasında uygun dozda ve doğru kimyasalların kullanılması sağlanmaktadır. Her alan için uygun
temizlik malzemesi ve farklı ekipmanlar ile temizlik işlemleri sağlanmaktadır. Tüm genel alanlarda ve wc’lerde,
devamlı dokunulan yüzeyler, kapı kolları, tırabzanlar, lavabolar, bataryalar, pisuvar ve klozetlerin temizliğine her
zaman olduğu gibi büyük özen gösterilmekte su ve deterjanla temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır
suyu ve klor tabletleri kullanılmaktadır. Tüm bu işlerde çalışan personelimiz bu işlemlerini maske ve tek
kullanımlık eldivenler ile yapmaktadır.
• Tüm genel mekanlarımızda, wc’lerimizde ve ihtiyaç duyulan her noktada el dezenfeksiyon aparatı ve üniteleri
bulunmakta ve bunların takibi de titizlikle yapılmaktadır.
• Tüm ortak kullanım alanları ve genel mekanlardaki oturma grupları güvenli fiziki mesafeler dikkate alınarak
yeniden düzenlenmiştir.
Havuz temizlikleri her zaman olduğu gibi herhangi bir hastalığa veya salgına yer vermeyecek kimyasal değerlere
uygun şekilde yapılmaya devam edecektir.
3.MİSAFİR ODALARIMIZ
Tüm misafir odalarımızda amacımız sizlerin hijyenik ve tertemiz bir mekanda konaklamalarınızı yapacağınız
ortamı sizlere sunmaktır.
• Oda Temizliğinde çalışan kat görevlisi personel ve idarecilerimiz maske ve tek kullanımlık eldivenler ile
çalışmaktadırlar. Her odanın temizliği sonrasında diğer odanın temizliği başlamadan eller yıkanarak yeni maske,
eldiven ve temizlik bezleri değişikliği yapılmaktadır. Odalar temizlendikten sonra havalandırılmaktadır.
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• Oda temizliklerinde etkili dezenfektan ve çamaşır suyu kullanılmaktadır. Eller ile devamlı dokunulan yüzeylere
daha çok önem verilmekte, kapı kolları, bataryalar, telefon ahizesi, televizyon kumandası, klima kumandası,
aydınlatma anahtarları, su ısıtıcıları, minibarlar temizlikleri yapıldıktan sonra ayrıca dezenfekte edilmektedir.
• Kullanılan tüm keten ve havlular 90 derecede ve yeterli sürelerde yıkanmaktadır.
• Misafirlerimizin günlük kullanımına hazırlanan buklet malzemeleri yerlerine koyulmadan önce dezenfekte
edilmekte ve bu ürünlere ek olarak sizlerin kullanımı için ilave el dezenfektanlarımız bu sete dahil edilmiştir.
4.YİYECEK ve İÇECEK ALANLARIMIZ
• Otelimizde kahvaltı ve akşam yemeği mümkün olduğu ölçülerde A’la carte usulü ile servis edilecektir.
• Tüm Yiyecek&İçecek alanlarımızda masa, sandalye, tabure ve oturum aralıkları, tavsiye edilen güvenli
mesafelere uygun olarak düzenlenmiştir. Otelimizin restoran, bar ve genel mekan büyüklükleri ve kapasiteleri
son derece ferah ve yeterli durumdadır.
• Masalarımızda menaj malzemeleri her kullanımlarından sonra uygun şekilde dezenfekte edilecektir.
• Yiyecek&İçecek mekanlarının genel temizlikleri ile masa sandalye, tezgah, diğer tüm malzeme ve
materyallerin temizlikleri servis başlangıç ve bitişlerinde usulüne uygun şekilde yapılarak dezenfekte işlemleri
gerçekleştirilecektir.
5.ÇALIŞANLARIMIZ İLE İLGİLİ ÖNLEM ve HİJYEN KURALLARIMIZ
Siz değerli misafirlerimiz ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilişkide olan ve aynı zamanda birbiri ile temas halinde
olan otel çalışanlarımızın hijyeni, onların sağlıklı kalmaları ve bu konuda bilinçlenmeleri, etkili bir genel hijyen
uygulaması için en önemli faktörlerden birisidir. Bu konuda alınan önlem ve uygulamalarımız aşağıdadır.
• Çalışanlarımız koruyucu maske takmak zorundadırlar. Çalışanlarımız işbaşı yapmadan önce genel sağlık
taramasından geçirilmekte ve dijital termometreler ile ateş ölçümleri yapılmaktadır. Ateşi yüksek ve hastalık ile
ilgili bulgulara rastlanan personelimiz işbaşı yaptırılmamaktadır. Kendisini iyi hissetmeyen personelimize iş
yerine gelmemeleri ve yapılacak işlemler konusunda talimat verilmiştir.
• Personel üniformaları sıklıkla değiştirilerek yıkanmakta ve personelimiz işbaşı yapmadan önce dezenfekte
uygulamasından geçmektedirler.
• Personel ortak kullanım alanlarında ve geri plandaki çalışma ünitelerinde yeterli sayıda dezenfeksiyon ünitesi
mevcuttur. Her personelimiz hangi departmanda görev yaparsa yapsın ellerini dezenfekte etmekle beraber
mutlaka her saatte bir ellerini kuralına göre yıkamak zorundadır.
• Her çalışanımız, misafirlerimiz ile ve de kendi aralarındaki ilişkilerinde güvenli fiziki mesafe kuralını bilmekte
ve uygulamaktadır. Misafir ile direkt ilişkide bulunan çalışanlarımızda maske takmak zorundadır.
• Pandemi sürecinin başlamasından itibaren tüm personelimize, yaşanan pandemi ve korunma yöntemleri ile
bulaşma şartları ile ilgili olarak uzman firma ve sağlık ekipleri tarafından eğitimler verilmiştir ve devamlı
tekrarlanmaktadır. Her gün yapılan Operasyon Toplantılarında bu konuların üzerinden devamlı geçilmektedir.
6.SPA
Masaj alanlarında ve bakım hizmetlerinde son derece hijyenik şartlar oluşturulmak sureti ile ve güvenlikleri
önceden sağlanmış veya tek kullanımlık malzeme ve materyaller ile servis verilecektir. Uygulamaları yapan tüm
personelimiz her uygulama öncesi ve sonrasında kendi kişisel hijyenlerini sağlamak için belirlediğimiz kurallara
uymak zorundadırlar ve kuru mekanlarda maske ile çalışmalarını yapacaklardır. Kullanılan havlu, bornoz,
peştamal gibi tüm malzemeler güvenli şekilde temizlenerek dezenfekte edilmektedir.
Sabrinas Haus olarak bu bilinç ile en hijyenik ve güvenli şekilde sizlerle buluşmak dileklerimizle.
Saygılarımızla,
SAĞLIKLA KALIN
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