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DEĞERLİ MİSAFİRİMİZ;
Buruc ye Otel olarak s zler n ve kıymetl a leler n z n sağlığını
önems yoruz.
Dünyada ve ülkem zde beklenmed k şek lde gel şen Cov d-19
salgını le lg l olarak aldığımız tedb rler s zlerle paylaşmak st yoruz.
Konaklamanız süres nce her türlü sorularınız ve ht yaçlarınız
ç n lütfen reseps yon personel m z le let ş me geç n z.
Sağlıklı Günler D ler z.
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BURUCİYE OTEL COVİD 19 PROTOKOLÜ
1.RESEPSİYON , LOBİ , OTELE GİRİŞ İŞLEMLERİ
-Lob alanında, sosyal mesafe şaretleme ç zg ler ve uyarıcı
levhalar bulunmaktadır. Tüm m saﬁrler m z n bu uyarıcılara r ayet
etmes gerekmekted r.
-Otele g r ş esnasında ateş ölçümü uygulaması yapılmaktadır, Vücut ısısı 36,5 derece üzer m saﬁrler n otele g r ş ne
müsaade ed lmeyecekt r.
-Otel g r ş nde dezenfektasyon standı bulunmakta olup,
otele g r ş yapan tüm m saﬁrler m z n bu stantta eller n
dezenfekte etmes gerekmekted r. Ayrıca dezenfektasyon paspası
bulunmakta, g r şte bu paspasın üzer nden geç lmes
gerekmekted r.
-Otel m zde maske ve eld ven bulunmakta olup, talep eden
m saﬁrler m ze tem n ed lecekt r.
-M saﬁrler m z n bavullarını otel g r ş nde bulunan, bavul
bekleme alanına bırakmaları gerekmekted r. Görevl personel m z
tarafından dezenfekte ed ld kten sonra bagajların odalara sevk
sağlanacaktır.
-Otele Check- n yapan m saﬁrler m z n Cov d-19 b lg lend rme formu doldurması stenmekted r.
-Reseps yon bankosu üzer nde, tem z ve k rl kalem
kutuları bulunmaktadır.
-Oda g r ş kartları dezenfekte ed lerek, poşetlenm şt r.
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2.GENEL KULLANIM ALANLARI
ASANSÖRLER;
-Otel m zde bulunan asansörler tek seferde sadece b r
m saﬁr m z n kullanması gerekmekted r. Asansör çler nde,
asansör düğmes ne basarken kullanmak üzere pamuk
bulunmaktadır. Güvenl ğ n z açısından düğmelere basarken
pamuğu kullanmasınız tavs ye eder z. Asansör havalandırmaları
sürekl çalışır durumdadır. Düğmeler düzenl olarak dezenfekte
ed lmekted r.
TOPLANTI SALONLARI ve SPA;
-Otel bünyes nde bulunan toplantı salonları her türlü
etk nl ğe kapalıdır. Açılması durumunda ek tedb rler bu protokole
şlenecekt r.
-Otel bünyes nden bulunan havuz,hamam, sauna ve SPA
kapalıdır. Açılması durumunda alınacak ek tedb rler bu protokole
şlenecekt r.
KAHVALTI SALONU;
-M saﬁrler m z n sağlığı ve sosyal mesafe kuralları
açısından, yapılacak yen b r düzenlemeye kadar sabah
kahvaltısında açık büfe uygulaması kaldırılmıştır. Kahvaltı serv s
( çay ve d ğer çecekler dah l olmak üzere ) görevl personel
tarafından yapılacaktır.
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-Masalarda tuzluk, b berl k, peçetel k g b sab t serv s
ürünler bulunmamaktadır. Uygun oranda karıştırılmış
k myasallarla dezenfekte ed len masaların üzer nde “Dezenfekte
ed lm şt r” levhası bulunmaktadır. M saﬁrler m z n kullandığı
masalar görevl personel tarafından tem zlen p, dezenfekte
ed lecek,h jyen levhası konulduktan sonra d ğer m saﬁr m z n
kullanımına sunulab lecekt r.
-Kahvaltı salonunda masalar sosyal mesafe kurallarına
uygun olarak yerleşt r lm şt r. Her masanın üzer nde o masaya
oturab lecek k ş sayısını göster r b lg lend rme et ketler
bulunmaktadır.
DİĞER GENEL ALANLAR,
-Tes s m z n genel düzenl aralıklarla dezenfekte
ed lmekte, kayıtları tutulmaktadır.
3.ODALAR
-Tes s bünyes nde bulunan 101 nolu oda zolasyon odası
olarak ayrılmış durumdadır. Normal durumlarda bu odaya m saﬁr
kabulü yapılmamaktadır.
-Odalarda bulunan kumandalar, Telefon , Kettle , çay –
kahve set ve kram sular odaya m saﬁr kabulünden önce
dezenfekte ed lerek poşetlenmekte , üzerler ne h jyen et ket
yapıştırılmaktadır. Odalarda tek. Kullanımlık kâğıt bardaklar
m saﬁrler m z n h zmet ne sunulmaktadır.
-Tüm tekst l takımları 70 derece sıcaklıkta uygun
k myasallar kullanılarak yıkanmaktadır. Havlu ve bornozlar
yıkandıktan hemen sonra poşetlenmekte ve et ketlenerek odalara
yerleşt r lmekted r.
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-Arzu eden m saﬁrler m z reseps yondan ücret karşılığında tek kullanımlık yatak tekst l takımı tem n edeb l r ve kend
eller yle yataklarına sereb lmekted r. Aynı şek lde kullanılmamış
havlu set satın alma mkânı da bulunmaktadır.
-Odalarda bulunan bazı dekorat f yastık, örtü vs. uygulamalar güvenl k sebeb yle kaldırılmıştır.
-Oda tem zl ğ , görevl personel tarafından maske ve tek
kullanımlık eld ven le yapılmaktadır. Görevl personel n düzenl
sağlık kontroller yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Odalarda
standart tem zl k yapıldıktan sonra, el değme mkânı olan tüm
yüzeyler, özel dezenfektasyon k myasalları ya da uygun oranda
karıştırılmış çamaşır suyu çözelt ler le dezenfekte ed lmekted r.
Tem zl ğ b ten odalar tem z hava le havalandırılmakta, ardından
10 dak kalık ozon tem zl ğ ne tab tutulmaktadır. Dezenfekte
ed lerek m saﬁr kullanımına hazır hale get r len odanın kapısına
dışardan “H jyen bandı” çek lmekted r. Bandı odaya kullanacak
m saﬁr m z kopararak odaya g recekt r.
4.PERSONEL SAĞLIĞI , MUTFAKLAR ve GIDA GÜVENLİĞİ.
-Otel bünyes nde çalışan tüm personel n h jyen eğ t mler
düzenl aralıklarla ver l p, kayıt altına alınmaktadır.
-Tüm personel n ve b rl kte yaşadıkları a leler n n, COVİD19 bulguları göster p göstermed ğ günlük olarak tak p ed l p, kayıt
altına alınmaktadır.
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-Tüm mutfak personel , cerrah maske, bone , tek
kullanımlık eld ven ve kolluk le çalışmaktadır.
-Personeller düzenl sağlık taramasından geç r lmekte,
kayıtlar muhafaza ed lmekted r.
-Otele g r ş yapacak,hammaddeler, mutfak g r ş nde
bulunan dezenfeks yon alanında dezenfekte ed ld kten sonra çer
alınmaktadır.
-Mutfak dah l tüm çalışma alanlarında b lg lend r c
broşürler bulunmaktadır.
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