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Genel Alanlar
Otelin maximum
doluluğu ne
olacak?

100% Otelin en yakın sağlık
kuruluşuna uzaklığı? 2 km Otel girişinde termal

kamera var mı ? Hayır

Konukların
otelden ayrılmaları
için herhangi bir
sınırlama var mı?

Hayır Otel girişinde dezenfekte
paspası var mı ? Evet

Otel genel alanlarda
COVID19 önlem ve
uygulamalarına dair
bilgilendirme panoları var
mı ?

Türkçe,
İngilizce,
Rusça,
Lehçe,
Diğer

Otel genel
alanlarda
dezenfektan
bulunan alanlar
var mı ?

tesisimizin 75
noktasında
dezenfektan
bulunmaktadır.

Otel genel alanlarda
ozon ve ULV
dezenfektasyonu
yapılıyor mu ?

tesisimizin geneli ulv ve ozon ile
dezenfekte edilmektedir.

Otelde hijyen ile ilgili
sertifikasyon var mı ?

Otelimizin
hijyen
sertikasyonu
mevcuttur

Otelde misafire
maske zorunluluğu
var mı?

Hayır Otelde personele maske
zorunluluğu var mı?

Resepsiyon, Bellboy, Servis Personeli,
Mutfak Personeli, Plaj Personeli, Havuz
Personeli, Spa Personeli, Spor Personeli,
Animasyon Personeli

Tüm çalışanlar doktorlar
tarafından günlük izleme
ve doğrulamaya tabi
tutuluyor mu?

Hayır

Otelde maske
temini sağlanıyor
mu ?

Ücretsiz

Otelde ihtiyaç halinde
kullanılacak özel ve ayrı
bir izolasyon odası / alanı
/ yeri var mı?

Evet Otelde sağlık personeli var
mı ?

Hemşire,
Sağlık
Görevlisi

Çalışma saati Belli saatlerde
bulunma

Otel doktoru tarafından
verilecek sağlık hizmeti
ücretli mi ?

Evet Otelde COVID-19 testi
yapılmakta mıdır ? Ücretli

Çalışanların hijyen
eğitim sertifikası
var mı?

Evet
Asansör var mı? Varsa
% kaç doluluk ile
kulanılacak ?

50%

Resepsiyon
Misafirlere, resepsiyonda otelde uygulanan önlemler ile
misafirlerin uyması gereken kurallar hakkında yazılı
bilgi veriliyor mu?

Evet
Resepsiyon personeli için
maske takma zorunluluğu var
mı?

Evet Resepsiyon deskinde
ayırıcı bölme var mı ? Evet

Check-in sırasında misafirden sağlık raporu isteniyor
mu ? Hayır

Sosyal mesafe kuralı
uygulanacak şekilde
işaretlemeler mevcut mu?

Evet
Fast ve simple check-
in hizmeti veriliyor
mu?

Evet

Online check-in hizmeti var mı ? Hayır Bellboy hizmeti var mı ? Evet
Bagaj
dezenfektasyonu
yapılmakta mıdır?

Otel
dışında

Nakit ödeme hizmeti var mı ? Evet Oda kartı / anahtarı var mı ? Dezenfekte
edilmekte

Oda anahtarı yerine
geçen mobil
aplikasyon var mı?

Hayır

Konsept için kol bandı var mı?
Personel
eldiven ile
takar

<
Oda

Oda doğal havalandırma yapılıyor mu ?
Belli
saatlerde
bulunma

Odada tek kullanımlık
malzemeler var mı ? (
şampuan,sabun vb.)

Evet Odada yer alan havlular kişiye
özel poşetli midir? Hayır

Odada yer alan setuplar ( bardak, fincan vb.) kişiye
özel poşetli midir? Evet

Odada yer alan tekstil
ürünleri kaç derecede
yıkanmaktadır?

90° Housekeeping personeli maske
takacak mı? Evet

Housekeeping personeli eldiven takacak mı? Evet Odaların temizlik
periyodu nedir ? Her gün

Odaya talep edilmesi halinde
ekstra temizlik hizmeti veriliyor
mu?

Evet
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Eger musteri konaklamasi suresince temizligi kendi
yapmak istiyorsa odalarina giris gunu daha once
kullanilmamis temizlik malzemeleri set olarak
verilebilir mi?

Evet

Otelde ucret
karsiliginda kisisel
kullanim urunleri satin
alinabilecek mi ?

Yastık,
Yastık
kılıfı,
Çarşaf,
Havlu

Otel konukların getirdiği
nevresimler / havlular / tekstil
ürünleri için çamaşırhane hizmeti
veriyor mu?

Ücretli

Oda

Yiyecek ve İçecekler

Açık büfe servis veriliyor
mu ?

Kahvaltı,
Öğle
Yemeği,
Akşam
Yemeği

Restoranda aşçı tarafından sunum sırasına yemek
hazırlanıyor mu ?

Sıcak
Yemek,
Soğuk
yemek,
Tatlı

Açık büfeden yemeği kim
alıyor?

Misafir
kendisi,
Personel
veriyor

Açık büfe koruma
camekanı var mı? Evet Sosyal mesafe kuralı uygulanacak şekilde

işaretlemeler mevcut mu ? Evet
Masa düzenleri sosyal
mesafe kuralına uygun mu
?

Evet

Her masaya oturabilecek
maksimum miktar var mı?
Evet ise, kaç kişi?

2

Büyük aileler veya mini gruplar nasıl oturacak?
Ayrı oturma planı veya varsa maksimum
miktardan daha fazla oturabilecekleri ayrı bir yer
olacak mı?

Evet

Restoran kapasitesi
mevcut otel kapasitesine
oranla % kaç dolu
olmaktadır ?

70%

Yemek saatlerinde birden
fazla oturum olacak mı ? Hayır

Yiyecek içeçek servisi
garsonlar tarafından mı
yapılmaktadır ?

Sadece
içecek

Garsonlar maske
takmakta mıdır ? Evet Garsonlar eldiven takmakta mıdır ? Hayır

Masalarda
tuz,karabiber,peçete vb
menaj malzemesi
bulunmakta mıdır ?

Hayır

Oda servisi hizmeti var mı
? 24 saat A'la carte restoranlar ana yemek servis alanı

olarak kullanılacak mı ? Hayır
Belirlenen yiyecek
alanları dışında yemek
servisi yapılacak mı ?

Hayır

Büfede yer alan tabaklar
açık alanda mı bulunuyor,
kapalı muhafaza mevcut
mu?

Açık Büfede yer alan kaşık, çatal,bıçak açık alanda mı
bulunuyor, kapalı muhafaza mevcut mu? Açık

Büfede yer alan ekmek
açık alanda mı bulunuyor,
kapalı muhafaza mevcut
mu?

Kapalı

Havuz & Plaj
Şezlonglar sosyal
mesafe kuralına
uygun konumda mı
?

Evet
Maksimum plaj
kapasitesi ne
olacak?

2000 m2 300 kişi
Büyük ailelerin veya grupların
havuzda kumsalda biraraya
gelebileceği ayrı bir yer var mı ?

Hayır

Şezlong minderi var
mı? Hayır Plaj havlusu var

mı ? Kişiye özel paketli Ücretsiz

Şezlong minderleri
dezenfekte ediliyor
mu ?

Her
misafir
kullanımı
sonrası

Pavillon hizmeti
var mı ? Hayır Plajda private buttler var mı ? Hayır

Havuz klor oranı
arttırıldı mı ? Evet

Havuz hangi
sıklıkla
dezenfekte
edilmektedir?

Her sabah Yiyecek & İçecek servisi var mı ? Hayır

Gruplar için özel
bölüm rezervasyonu
mümkün mü?

Hayır Su kaydırakları
çalışacak mı?

-soyal mesafe işaretlemeleri yapıldı.buna
göre misafirler kaydırılmaktadır. -her
kapanıştan sonra dezenfekte edilmektedir.

Çalışma saatlerini yazınız

10:00:00-
12:00:00
14:00:00-
16:00:00 -

Spa & Hamam & Fitness
Spa hizmet vermekte midir ? Evet Randevulu mu ? Evet Spa da aynı anda m2 de max kaç kişiye

hizmet verilmektedir ?
50 m2
20 kişi

Hamam hizmet vermekte midir ? Evet Randevulu mu ? Evet Hamamda aynı anda m2 de max kaç
kişiye hizmet verilmektedir ?

33 m2
8 kişi

Dinlenme alanlarında sezlong ve masalar sosyal mesafe
kuralına göre konumlandırıldı mı ? Evet

Fıtness hizmet vermekte midir ? Evet Fitness çalışma saati
kısıtı var mı ? Evet Fitness ta aynı anda m2 de max kaç

kişiye hizmet vermektedir ?
63 m2
6 kişi
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Mini Club
Mını club hizmet vemekte
midir ? Evet Aynı anda m2 de max kaç çocuk

alınmaktadır?
40 m2
12 kişi Girişte sıcalık ölçümü yapılmakta mıdır ? Evet

Dezenfektasyon stantları
konumlandırılmış mı ? Evet Personel maske takacak mı ? Evet Personel eldiven takacak mı ? Evet

Çocuklara özel maske temini
var mı ? Evet Çocuğa özel aktivite malzemesi ve

oyuncak hizmeti sağlanacak mı ? Evet Oyuncaklar ve aktivite alanları hangi
sıklıkta dezenfekte edilmektedir?

Her
kullanım
sonrası

Yiyecek & İçecek servisi
var mı ? Hayır

Animasyon
Animasyon hizmeti
verilmekte midir ?

Akşam animasyonu & gösteriler,
Spor etkinlikleri

Show alanları sosyal mesafe kuralına uygun
konumlandırıldı mı ? Evet Personel maske

takacak mı ? Evet

Personel eldiven takacak
mı ? Hayır

Aksiyon Planı
Vaka belirtileri gösteren misafir olması halinde
uygulanacak aksiyon planı adımları nelerdir ?

İzolasyon’ a alınan şüpheli kişilerin işyeri hekimi tarafından sağlık kontrolleri yapılır,
şüpheli gördüğü kişiler için karantina uygulaması devreye sokulur.

Yolcunun kendisinde veya ailesinde COVID 19 durumuna
rastlanmasi durumunda otel nasil bir prosedur
uygulayacak?

Enfeksiyon Ekibi öncelikle ilgili misafirin yakın temas ettiği kişileri tespit eder. Yakın
temasta oldukları ve hala otelde konaklayan misafirler var ise karantina bölgesine
alınır.
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