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Covid-19 - Υγειονομική Πολιτική Covid-19 - Policy and Procedures

Μεριμνούμε Eμείς για εσάς How We are taking care of you

Το ξενοδοχείο είναι Health First πιστοποιημένο και ακολουθεί τις 
οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας. 

Our Hotel is Health First certiei a i follows the Mi istry of Health’s 
guiieli es o  clea i g a i sa itato  accorii g to  ato al legislato .

Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται και απολυμαίνονται 
καθημερινά. Επίσης απολυμαίνουμε χώρους, σκεύη, μηχανήματα, 
εργαλεία, μετά από κάθε χρήση.

Commu al/Public areas are bei g clea ei a i sa itsei iaily.  e also
iisi fect surfaces a i equipme t afer each use. 

Στην αίθουσα εστιατοριου απολυμαίνουμε τον χώρο εστίασης μετά 
από κάθε χρήση και χρησιμοποιούμε μιάς χρήσης υλικά όπου είναι 
δυνατόν.

Duri g breakfast lu ch a i ii  er , we iisi fect all of the tables a i 
chairs afer each use a i proviie si gle-use cutlery wherever possible.

Φροντίζουμε σε όλους τους χώρους να υπάρχουν αντισηπτικά.  e e sure a tbacterial gel is available i  all areas.

Το προσωπικό μας είναι εξοπλισμένο με υλικά υγιεινής και 
απολύμανσης και χρησιμοποιούνται για συχνό καθαρισμό.

Our staff is equippei with all the requirei iisi fecta ts a i clea i g 
proiucts to e sure all areas meet the highest levels of hygie e. 

Παρέχουμε ενημερωτική σήμανση για την καλύτερη ενημέρωσή σας.  e proviie all the releva t i formato  i  orier to keep you as 
healthy a i safe as possible iuri g your stay.

Δεν επιτρέπουμε την είσοδο στο ξενοδοχείο σε μη διαμένοντες 
ακόμα κι αν είναι συγγενείς ή φίλοι.

Guests  ot resiii g i  the hotel are strictly prohibitei from e teri g 
the hotel eve  if they are relatves or frie is.

Μεριμνείτε Εσείς για εμάς How You can take care of us

Παρακαλούμε πλένετε και απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση 
χώρων υγιεινής και χρησιμοποιείτε συχνά αντισηπτικό. Καλύπτετε το 
προσωπό σας εάν βήχετε ή φτερνίζεστε.

Please sa itse your ha is as ofe  as possible especially, afer usi g 
the toilet. Please cover your mouth whe  coughi g or s eezi g, 
iieally usi g a tssue, iisposi g of it safely afer use a i washi g your 
ha is immeiiately.

Παρακαλούμε να τηρείτε απόσταση από τους άλλους επισκέπτες και 
να μην συνωστίζεστε. Τα έπιπλα έχουν αναδιαταχτεί για να 
αποφεύγεται συνωστισμός.

Please respectully abiie by social iista ci g. All commu al fur iture 
has bee  reposito ei to meet social iista ci g requireme ts.

Κατά την διαρκεια των  γευματων σας  να σέβεστε τις αποστάσεις και
τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε κάθε τραπέζι.

Duri g breakfast lu ch a i ii  er  please respect the maximum 
 umber of seats per table, avoii gatheri gs.

Κατά την άφιξη και την αναχώρηση παρακαλούμε περιμένετε στο 
ενδεικνυόμενο σημείο - Ώρα άφιξης 3μμ και αναχώρησης 11πμ. 

Upo  check-i  a i check-out please wait at the i iicatei poi t - 
Check i  is at 3pm a i Check out is at 11am.

Τα κλειδιά στην υποδοχή πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό κουτί 
για απολύμανση.

Keys lef at recepto  must be placei i siie the speciiei box for 
sa itato .

Γιά επιπλέον προστασία του προσωπικού, ο καθημερινός καθαρισμός
δωματίων γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

For lo g stayi g guests, a y room clea i g services will be io e upo  
customer request o ly. This is to keep our perso el safe.

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα σας παρακαλούμε να μείνετε στο 
δωμάτιό σας και να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Υγειονομικό 
Υπεύθυνο του ξενοδοχείου που έχει εκπαιδευετεί ειδικά ώστε να 
ενημερώσει τον γιατρό και να ακολουθήσει τις οδηγίες παροχής 
άμεσης βοήθειας. 

I  case you ievelop symptoms iuri g your stay please stay i  your 
room a i co tact the hotel’s certiei Health Ofcer who will co tact 
the meiical ioctor a i follow the protocol for the provisio  of 
immeiiate meiical care.

Είναι υπόθεση όλων μας να μείνουμε υγιείς Staying healthy is everyone’s responsibility
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