مثل همیشه بزرگترین اولویت ما ؛
سالمت مسافران و کارمندان مان می باشد.
از اینکه می توانیم برای شما تعطیالت فراموش نشدنی همراه با سالمت و بهداشت ارائه دهیم بسیار خوشحالیم.
مجموعه هتل های اورنج کانتی مفتخر است اعالم کند موارد مشخص شده از طرف وزارت فرهنگ و گردشگری در مورد اصول مراقبتی
کووید _19را در تمام تاسیسات خود رعایت می کند.
درباره اقدامات COVID-19


















برنامه رعایت فاصله اجتماعی برای محوطه عمومی تهیه شده است.
در رابطه با قوانینی كه باید رعایت شود  ،میهمانان می توانند به راحتی اطالعات و نشانه های فاصله اجتماعی ایجاد شده را ببینند ،
با حفظ قوانین فاصله اجتماعی  ،ظرفیت هتل مجددا ً برنامه ریزی شده است .مطابق برنامه  ،میهمانان بیشتری از ظرفیت موجود پذیرش
نخواهند شد.
در ورودی های هتل با دماسنج بدون تماس دمای بدن همه مهمانان اندازه گیری می شود.
در ورودی های هتل ازمهمانان با زیر پایی ضد عفونی کننده و ضد عفونی کننده دست استقبال می شود.
وسایل حفاظت شخصی مانند دستکش و ماسک های یکبار مصرف بنا به درخواست مهمانان در اختیارشان قرار داده می شود.
اطالعات مهمانان اعم از مکان و شهر هایی که در  41روز گذشته در آنها اقامت داشته و بیماری های خاص در صورت وجود گرفته می
شود.
مراحل ورود سریع با رعایت قوانین فاصله اجتماعی انجام می شود.
کلیه محوطه عمومی مطابق با قوانین فاصله اجتماعی مشخص شده اند و همه اقدامات احتیاطی صورت گرفته است .از میهمانان درخواست
می شود که از قوانین فاصله اجتماعی پیروی کنند .به مهمانانی که رعایت نکنند ،هشدار داده می شود.
کودکان مطابق مقررات فاصله اجتماعی  ،با رزرواسیون در مینی کالب پذیرفته می شوند .میزهای بازی  /ناهار خوری کودکان و زمین
بازی های شخصی به گونه ای ترتیب داده می شود که فاصله حداقل  4.1متر باشد و تهویه هوا مرتبا انجام می شود.
اسباب بازی ها  ،تجهیزات سرگرمی  ،تجهیزات زمین بازی به طور مرتب با آب و مواد شوینده تمیز می شوند .سپس با الکل  ٪07پاک شده
و خشک می شود.
اندازه گیری تب با دما سنج غیر تماسی کودکان در ورودی مینی کالب انجام خواهد شد .کودکانی که تب باالی  83درجه و یا نشانه های
بیماری را داشته باشند به خانواده هایشان اطالع داده می شود و به موسسه بهداشت راهنمایی خواهند شد.
ضد عفونی کننده ها برای بهداشت دست کودکان در ورودی و خروجی وجود دارد .ضد عفونی کننده های دست در دسترس کودکان قرار نمی
گیرند و کودکان نیز تحت نظارت کارمندان می توانند استفاده نمایند.
ضد عفونی کننده دست و ضد عفونی کننده ها در مکانهای مختلف و در ورودی های دارای کاربری عمومی و توالت عمومی مهمان وجود
دارد.
باشگاه تناسب اندام با رزرو سیستمی و با توجه به تعداد افراد و مدت زمان استفاده  ،در دسترس خواهد بود .پس از هر بار استفاده  ،تمیز
کردن تجهیزات با مواد بهداشتی مطابق با استانداردها تضمین می شود .
واحدهای حمام  ،سونا و اسپا برای استفاده باز نمی شوند.
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حوله های استخری  -ساحلی در بسته بندی ها نگهداری می شوند و توسط کارمندان مسئول به میهمان داده می شوند.
در محوطه های سرو غذا و نوشیدنی بین میزها 1.5متر وبین صندلی های کنار هم  07سانتی متر فاصله خواهد بود .پرسنل خدمات با
رعایت قوانین فاصله اجتماعی خدمت و سرویس دهی خواهند کرد.
برنامه بوفه باز ادامه خواهد یافت  ،با پلکسی گالس بسته خواهد شد و ارائه توسط کارمندان آشپزخانه طبق خواسته های میهمانان ما انجام
خواهد شد.
در محوطه عمومی هیچ دستگاه پخش کننده چای و قهوه و دستگاه پخش کننده آب وجود نخواهد داشت .این خدمات توسط پرسنل مربوطه
خدمات ارائه می شود.
پس از هر بار استفاده میهمانان از میزهای ناهار خوری  ،صندلی  ،وسایل سرویس  ،قند  ،نمک  ،ادویه جات  ،دستمال  ،منوها با محصوالت
مبتنی بر الکل تمیز خواهد شد .از شکر  ،نمک  ،ادویه جات  ،ترشی جات  ،دستمال با بسته بندی یکبار مصرف استفاده خواهد شد.
با پایان یافتن اسکان میهمان  ،اتاق ها  ،سطوح دستی و تجهیزات نظیر تلفن  ،کنترل  ،دستگیره درب با محصوالت ضد عفونی شده تمیز می
شوند .مواد شوینده شخصی یکبار مصرف در اتاق ها موجود خواهد بود.
پرسنل برای تمیز کردن اتاق ها ماسک زده و از دستکش یکبار مصرف برای هر اتاق استفاده خواهند کرد.
تهویه اتاقها بطور مرتب انجام می شوند و بعد از خروج هرکدام از مهمانان با قانون  41ساعته ضد عفونی شده و برای ورودی جدید مهمان
آماده می شود.
نظافت و بهداشت آب استخر  ،استخر و محیط اطراف ساحل فراهم شده است.
سطح کلر در استخر های روباز بین  ppm 8-4و در استخر های سرپوشیده  ppm 4.1-4نگهداری می شود .با اندازه گیری های دوره ای
کنترل و دنبال می شوند.

درباره کارمندان ما
 در وسایل نقلیه پرسنل  ،تمیز کردن و ضد عفونی مرتبا ً انجام می شود .ظرفیت حمل وسایل نقلیه مطابق با قوانین فاصله اجتماعی مشخص
شده در بخشنامه ها انجام می شود.
 در هنگام ورود و خروج کارمندان با دماسنج بدون تماس دمای بدن و تب آنها اندازه گیری می شود.
 کارمندان ما در فواصل منظم معاینات پزشکی انجام می دهند.
 کارمندان ما یونیفورم های خود را روزانه تعویض می کنند و قبل از شروع کار ضد عفونی می شوند.
 تعداد کافی از واحدهای ضد عفونی در بخش کارمندان وجود دارد.
 کارکنان ما که در همه محوطه از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده می کنند.
 در محوطه مشترک کارمندان اطالعاتی از بیماری های واگیردار و رعایت بهداشت و نحوه ضد عفونی وجود دارد .
 کارمندان ما با مهمان به قوانین فاصله اجتماعی توجه می کنند.
 از ابتدای دوران همه گیری  ،همه کارکنان ما توسط شرکت های تخصصی و تیم های بهداشتی در مورد همه گیری  ،روش های پیشگیری و
شرایط آلودگی آموزش می گیرند.
 ما دارای گواهینامه ایزو  11777از ایمنی مواد غذایی هستیم  ،در این زمینه باالترین سطح اقدامات بهداشتی در کلیه خدمات غذایی و
آشامیدنی دنبال می شود و نمونه های مواد غذایی و آب برای آنالیز ارسال می شود.

تمام اقدامات احتیاطی صورت گرفته است و ما آماده هستیم تا با دقت و تدبیر مهمانان خود را مالقات کنیم
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