
با عنایت به اینکه ویروس کرونا مدتی است وارد کشور شده و آثار مخرب فراوانی از حیث جانی، اقتصادی 

 و غیره برای مردم عزیز کشورمان و صنایع مختلف در بر داشته است.

ه برای اقامتی با خیال آسود ،رعایت تمامی موازین بهداشتیبا تدبیر و اقدامات پیشگیرانه و ر هتل سفی

 فراهم کرده است. میهمانان

 پروتکل بهداشتی و حفاظتی  

 جهت بازگشائی و اداره بهداشت اخذ مجوز از معاونت گردشگری 

  تهیه اقالم بهداشتی اعم از محلول های ضدعفونی دست، محیط و همچنین ماسک به حجم و اندازه الزم جهت

 مصرف پرسنل و میهمانان 

  میشود. ه دقت با مواد استاندارد ضدعفونیببعد از خروج هر میهمان اطاق ها  قسمت هایکلیه 

  انجام میشود.و استاندارد شستشوی حوله و ملحفه با حرارت باال و مواد الزم 

 .مدیریت پسماند در زمان مقرر انجام میشود 

 .مینی بار اتاق ها تخلیه شده است 

  به منظور تمرکز بیشتر خدمات بهداشتی دسترسی میهمانان به تمام فضای نشیمن البی، رستوران محدود میباشد

 سرویس دهی به میهمانان از خدمات روم سرویس استفاده میکند.و هتل جهت 

  قرار میگیرد تا احتمال باقی ماندن عوامل  ضدعفونی با محلول های خاصهای محدود شده مورد نظافت و بخش

 بیماری زا در محیط حذف گردد.

  تاالرهای پذیرائی، سالن های جلسات با ارائه مجوز و رعایت  برگزاری هر گونه جلسه، مراسم، جشن و غیره در

 نجام می پذیرد.اکامل پروتکل بهداشتی 

  تا بهبود شرایط تعطیل میباشد.)استخر، سونا، حمام سنتی( مجموعه آبی 

 .پخت مواد غذائی در دمای استاندارد انجام میشود 

  منوهای رستوران دائماً ضدعفونی میشود، همراه منو مواد ضدعفونی دست به میهمان داده میشود تا در صورت تمایل

 دست خود را ضدعفونی کند.

  متر از یکدیگر چیدمان شده اند، ظروف، تجهیزات، میزها بعد از خروج هر میهمان  1.5کافی شاپ با فاصله میزهای

 میشوند. )تمامی ظروف بازگشتی حتی در صورت عدم استفاده (ضدعفونی 

 ستاندارد و درجه هتل به صورت بسته و اقالم خوراکی طبق ا شدمیبا سرویس دهی رستوران به صورت روم سرویس

 و ارائه داده میشود. بندی در ظروف یک نفره سلفون کشیده شده

  میشود خصوصا در آشپزخانه دقت بیشتری صورت می پذیرد. ضدعفونیسطوح استیل مرتب 

 ر ابهداشتی عمومی البی، سرویس بهداشتی پرسنلی، رختکن پرسنلی، و نقاط پر تردد چندب سآسانسورها، سروی

 میشود.ضد عفونی مخصوص در روز به وسیله مواد 

 


