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RE-UP STRATEGY

COVID-19 ÖNLEM TALİMATLARI
Değerli misafirlerimiz BLUE DREAMS RESORT olarak sizlerin sağlığı bizim için birincil sırada
önem arz etmektedir.
Attığımız her adımda amacımız, sağlığınızın ve güvenliğinizin, otelimizde geçirdiğiniz zamanın
kesintisiz ve keyifli olmasını sağlamaktır. Virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için, sizden
otel çevresinde bulabileceğiniz, Dünya sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı otoritelerinin
kurallarına uygun kişisel hijyen uygulamalarına ve tavsiyelerine uymanızı rica ediyoruz.
Hem otel hem otel dışında kişisel hijyeniniz için;
Ellerinizi sık sık yıkayın, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayıp kuruladıktan sonra
dezenfektan ile dezenfekte edebilirsiniz.
Her zaman bir peçete içine hapşırın ve öksürün veya (eğer peçete yoksa) kolunuzun içine
hapşırın. (ellerinizi koruyun)
El sıkışmak, sarılmak ve öpmek gibi faaliyetlerden kaçının.
Başka kişilerle ile aranızda en az 1,5 metre mesafe bırakın, sosyal mesafe kurallarına uyum
sağlayın.
Gerektiğinde tesis içerisinde ve toplu alanlarda lütfen maske kullanınız. Talebiniz
doğrultusunda sizler için tek kullanımlık maskelerimiz hazır bulunmaktadır.
Maske & eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinizi lütfen belirlenmiş GRİ atık kovalarına atın.
Tesis içinde ve çevresinde bulunan fiziksel mesafe ve diğer yazılı talimatlara uymaya ve kişisel
hijyen talimatlarını doğru şekilde uygulamaya özen gösterin.
İlgili personellerimizce sağlığınız için yapılan uyarı ve talimatları lütfen dikkate alın.
T.C. Sağlık bakanlığı yönetmeliği gereği istenen seyahat beyan formunun Check-ın
yaparken son 14 gün içinde bulunduğunuz ve check-out sonrası 14 gün içinde
bulunacağınız konumların bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz.
Otel girişlerinde ve restoran girişlerinde yapılan ateş ölçümlerine iştirak ediniz.

1

BLUE DREAMS RESORT

POST
COVID-19

RE-UP STRATEGY

COVID-19 ÖNLEM TALİMATLARI
Açık büfe uygulamalarımızda fiziksell mesafe kurallarına uyulması ve çalışanlarımızın
yönlendirmelerine dikkat etmenizi özellikle rica ederiz
Açık büfelerde el temasını ve büfeye teması azaltmak amacıyla çalışanlarımız
tarafından servis yapılacaktır. Lütfen kendiniz almaya çalışmayınız.
Self servis seklinde kullanılan çay ve kahve makineleri misafirlerimiz tarafından
kullanılamayacaktır. Her türlü soğuk ve sıcak içecekler görevli personeller tarafından
servis edilmesine özen gösteriniz.
Restoran, bar ve genel alanlarda bulunan ECOLAB el dezenfeksiyon ünitelerini
yiyecek, içecek tüketmeden önce ve uygun sıklıkta kullanmaya özen gösteriniz.
Fitness yada spa alanlarımızı kullanmak için rendevu almayı unutmayınız. Kullanım
talimatlarına uymaya özen gösteriniz.
Plaj ve havuz kullanımı için alan içinde maske takmayı ihmal etmeyiniz ve talimatlara
riayet ediniz. Sağlığınız için plaj & havuz alanlarında uzun saatler geçirmeyiniz.
Eğer siz veya yakınlarınızdan birinde hastalık belirtileri görülüyorsa öksürük,ateş,nefes
darlığı, kusma,ishal) odanızdan çıkmayınız ve lütfen bizimle iletişime geçiniz veya otel
doktorunu bilgilendiriniz.
Semptom gösteren kişi ve beraberindeki kişilerin odalarında kalmaları gerekmektedir.
Lütfen uyarıları dikkate alınız.
Tesis içerisinde şüpheli bir misafir veya çalışan görürseniz kontrol edebilmemiz için
lütfen bize haber veriniz.
Sizi ve MP Hotels ailesini korumak sağlıklı ve güvenli bir tatil geçirmenizi sağlamak bizim
önceliğimizdir.
Bunu sağlamak için iş ortaklarımız CRISTAL ve ECOLAB firmaları ile gerekli tüm hijyen
önlemlerimizi almış ve POSI prosedürlerimizi uygulamaktayız.
Bu nedenle Sağlıklı, huzurlu bir tatil geçirmeniz için desteğiniz ve anlayışınıza teşekkür ederiz.
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