
                                        

Değerli Misafirlerimiz, 

Konuklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. 

Konuklarımızın sağlıklı, güvenli ve keyifli bir tatil geçirmesini sağlamak için tüm hijyen tedbirlerini almakta 

olup ve almaya da devam ettiğimizi sizlerle paylaşmak isteriz. 

Konaklamanız için ALL SEASONS HOTEL’i seçtiğiniz için teşekkür eder, sizleri aramızda görmekten büyük 

mutluluk duyarız. 

Personelimiz Covid-19 ve hijyen eğitimleri almıştır. 

Eğitimler periyodik olarak tekrarlanmakta ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Çalışanlar uygun koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven vb.) ile çalışmaktadır. Bu ekipmanların doğru 

kullanılması için gerekli eğitimleri almıştır. 

Çalışanlarımızın ateşleri günde 2 kere ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 

Çalışanlarımız düzenli olarak talimatlara uygun olarak ellerini yıkayıp, kişisel hijyen tedbirlerini almaktadır. 

Çalışanlarımız sosyal mesafeye uygun olarak çalışmaktadır. 

Genel Alanlar;  

Otelimizde sosyal mesafeler sarı / kırmızı bant ile belirtilmiştir(resepsiyon önü, bagaj bırakma yeri, asansör 

içi gibi) 

Otelin bütününde konuk temas noktalarında el dezenfektanları bulunmaktadır. 

Maske ve eldiven gibi tıbbi atıklar için atık kutusu konulmuştur. 

Tüm genel alanlarda ve tuvaletlerimizde temas seviyesi yüksek olan kapı kolları, korkuluklar, lavabolar, 

bataryalar, klozetlerin temizliği her zaman olduğu gibi su ve deterjanla sık yapılmaktadır. Bu temizlikten sonra 

özel olarak dezenfekte edilmektedir.                                                                                      

Odalarımız; 

Misafir odalarımızda amacımız, sizlerin hijyenik, tertemiz ve konforlu bir mekanda konaklama yapmanızı 

sağlamaktır. Odanızın temizliğinde görevli kat hizmetleri çalışanlarımız her odada ellerini yıkayarak yeni 

eldiven, maske kullanmaktadır. Odaların temizliğinde anti bakteriyel temizlik bezleri kullanılmaktadır. Tekstil 

ürünlerimiz 900C sıcaklıkta yıkanmaktadır ve kapaklı dolaplarda muhafaza edilmektedir. 

 



 

     

Çöp kovaları ve kullanılan diğer temizlik ekipmanları her check-out sonrasında dezenfekte edilmektedir. 

Odalardaki klimaların filtreleri her check-out sonrasında dezenfektanlar ile yıkanmaktadır.                 

Odalarda tek kullanımlık buklet malzemeleri kullanılmaktadır.                                                              

Odalarınızda tek kullanımlık bardak bulunmaktadır. 

Yiyecek &İçecek Bölümü; 

Servis personeli maske ile çalışmaktadır. 

Masa düzeni 1,5 metre / sandalyeler arası, 60cm ile sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılmıştır. 

Masalar ve sandalyeler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir. 

Kullanılan Amerikan Servis'lerinin bulaşma olmayacak şekilde muhafazası sağlanmakta ve misafirlerimiz 

oturduğu anda serilmektedir. 

Restoranda kullanılan tuzluk, karabiberlik, şeker, peçete gibi malzemeler her misafir için dezenfekte edilmiş 

olarak yeni konulmaktadır. 

Servis malzemelerin hepsi kapalı dolap ve raflarda muhafaza edilmektedir. 

Kahvaltı, masanıza servis personeli tarafından verilecek olup, açık büfesi olduğunda, seçtiğiniz yiyecek ve 

içecek ürünler servis personeli tarafından hizmetinize sunulacaktır. 

 

Mutfak; 

Üniforma, maske, bone, eldiven ve sadece mutfakta kullanılan hijyen terliklerle çalışmaktadır. Mutfakta 

fiziksel mesafeye dikkat edilerek çalışılmaktadır. 

Kullanılan tezgahlar, ekipman ve makineleri her kullanım öncesi ve sonrası temizlenmekte ve dezenfekte 

edilmektedir. 

Rutin temizlik planlarına ek olarak üretim alanlarında gün sonu uygulaması olarak, detay alan temizlik ve 

dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

Yiyecek üretim alanlarına mutfak ekibi dışında kimse girmemektedir. 

Mutfak soğuk hava ve kuru depolarında düzenli aralıklarla içeriğine bağlı olarak sık temizlik ve 

dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

 


