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COVID-19 ÖNLEMLERİMİZ
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü ile ilgili vakaların ortaya çıktığı ilk günden itibaren Blue
Dreams Resort olarak tüm gelişmeleri, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı üzerinden
yakından takipcisi olmuş, bu bilgiler doğrultusunda oluşabilecek tüm varyasyonları en üst seviyede
değerlendirmiş ve gerekli tüm önlemleri almıştır.
Covid-19 salgını, ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren bir durum arz etmektedir.
Bu nedenle BLUE DREAMS RESORT ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup,
aldığı önlemleri güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için gerçekleştirmektedir.
Buna göre;
Virüslerin yayılmasına karşı savaşmak için uygun ve sık el yıkama hayati önem taşır. Günlük
toplantılarımızda, tüm ekiplerimize temizliğin bu basit hareketle başladığı hatırlatıyoruz.
İş ortağımız CRISTAL firması ile birlikte yürüttüğümüz POSI Prosedürleri, Gıda&Su Güvenliği
ve hijyen protokolleri eğitimlerimize ek olarak, özellikle temizlik personellerimize ve diğer
otel çalışanlarına gelişmiş COVID-19 farkındalık eğitimi düzenli olarak verilmektedir.
Periyodik olarak personellerimiz sağlık kontrollerinden geçirilmektedir.
Tüm çalışma istasyonlarımızda fizisel mesafe kuralına (1,5 mt) göre alanlarımız işaretlenmiş
ve personellerimizin kurallara göre çalışmaları izlenmektedir.
Fiziksel mesafe kuralına (1,5 mt) göre toplu kullanım alanlarımızdaki oturma gruplarımız
yeniden düzenlenmiş ve mesafe şeritleri uygulanmıştır.
Fiziksel mesafe kuralına göre genel alanlarımızın zeminlerine gidiş ve geliş için yön şeritleri
uygulanmıştır.
Misafir & pesonel giriş kapılarımızda ve restoran girişlerinde ateş ölçümleri yapılmakta ve
riskli durum tespit edilmesi durumunda gerekli protokoller uygulanmaktadır.
Çalışanlarımıza , çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu
donanım (maske, eldiven, önlük, siperlik gibi) ile el dezenfeksiyon imkânı sağlanmakta
ve kullanımı ile ilgili sürekli eğitimler verilmektedir
Havalandırma menfezleri temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Fan- coillere bakteri ve
virüs önleyici klor tabletleri yerleştirilmektedir

Otellerimizde çalısanlarımız ve misafirlerimiz için 7/24 sağlık personeli hizmet vermektedir.
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Tesis konumuna göre bağımsız bir blok ya da kat, olası acil uygulamar için ayrılmıştır.
Konuk odalarımız KKD (maske, eldiven. Önlük vb.) ile çalışan kat hizmetleri personellerimiz
tarafından dikkatle ECOLAB temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ile temizlenmekte,
dezenfekte edilmekte ve havalandırılmaktadır.
Tüm genel & kapalı alanlarımız ve misafir odalarımız ULV & OZONLAMA ile periyodik olarak
dezenfekte edilmekte ve havalandırılmaktadır.
Genel alan tuvaletleri görevli çalışanlarımız tarafından 30 dakikada bir temizlenip dezenfekte
edilir
Tüm genel alanlardaki kapı kolları, tutamaçlar, aydınlatma anahtarları, asansör tuş ve
yüzeyleri sürekli olarak dezenfekte edilir
Mutfakta, Gıda üretim aşamalarında CRISTAL firması gözetimi ile birlikte HACCP
standartlarına tam uyum sağlanmaktadır, Gıda güvenliği uygulamaları detaylı olarak devam
etmektedir.
Sizlere sunduğumuz veya üretimini yapmış olduğumuz tüm ürünlerimiz güvenli
tedarikçilerden satın alınmaktadır. Gereken tüm kontrol ve dezenfeksiyon işlemlerinden
sonra kabul edilip kayıt altına alınmaktadır.
Açık büfelerimizde yiyecek servisleri KKD ekipmanları kullanan personellerimiz tarafından
yapılmaktadır.
Servis ekipmanlarımız hijyen gereği her 30 dk bir yenisi ile değiştirilmektedir.
Çay, kahve ve meşrubat makinelerinden servisler personellerimiz tarafından yapılmaktadır.
Masa ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına (1,5 mt) göre yerleştirilmiş ve her misafir kullanımı
sonrasında dezenfekte edilmektedir.
Restoran & bar ve diğer tüm ortak kullanım alanlarında yeterli sayıda dezenfektan dispanserleri
ve tek kullanımlık dezenfektanlar sunulmaktadır.
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Maske & eldiven ve kişisel hijyen malzemeleri için GRİ atık kovaları bulundurulmaktadır.
Spa ünitelerimizde her zamanki gibi sıkı hijyen prosedürlerimiz uygulanmaktadır. Personeller
KKD (maske, eldiven, önlük vb.) ile hizmet vermektedir. Ortak alanlarda Sosyal mesafe
kuralına(1,5 mt) göre yerleşim ve kullanım sınırlamaları uygulanmaktadır.
Hamam, sauna, buhar odasında 4m² de 1 kişi
Kapalı havuz alanında 4m² de 1, havuz içinde 8m² de 1 kişi
olacak şekilde aynı anda kullanıcı sınırlaması uygulanmaktadır.
Havlular ve peştemaller hijyen paketleri içinde personel tarafından teslim edilmektedir.
Fıtness salonumuzda güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi
uygulanmaktadır. Aynı anda kullanacak kişi sayısı 6m² ye 1 kişi düşecek şekilde belirlenmiş ve
ekipmanlar arası mesafe 2mt olacak şekilde yerleştirilmiştir. Her kullanımdan sonra
standartlara uygun ECOLAB hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve ekipmanların temizliği
sağlanmaktadır.
Bu mahallerde sabun, şampuan, duş jeli, kese, lif gibi ürünler tek kullanımlık olarak
sunulmaktadır.
Havuz ve plajlarda şezlonglar 1,5 mt fiziksel mesafe kuralına göre yerleştirilmiştir.
Mini kulüpler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kreşler için belirlenen usul ve
esaslar göre faaliyetlerini yürütmektedir.
Hastalık şüphesi gösteren misafir belirlenmesi halinde, yetkililere haber verilip, sağlık
kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilmektedir, hizmetleri güvenlik
tedbiri alınmış personelce sağlanıp, KVKK kanunları gereğince bu durum sadece kendileri ile
paylaşılarak eylem planlarımızda yazıldığı şekilde gerekenler yapılacaktır.

Son derece hazırlıklı ve bilinçli personel yapımız ile birlikte yeni oluşan normallerimizi
deneyimlemek adın sizleri BLUE DREAMS RESORT’ta görmekten mutluluk duyacağız.
KAIRABA BLUE DREAMS RESORT Yönetimi
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