
Dear Partner,

We, as Tuntaş Hotesl have fulfilled completely all sanitary requirements for 
our guests in accordance with the international standards since our 
establishment. 

We are aware of the fact that both the enterprises and individuals should 
take the highest precautions to overcome these hard times due to 
coronavirus (COVID-19) together, which has been experienced on a global 
scale.

•    The currently applied procedure of prevention against diseases (POSI) 
has been updated for coronavirus (COVID-19) and delivered to three hotels
under our group and started to be implemented immediately. 
•    Our on-site doctors have informed our hotel employees and teams and 
raised their awareness about the methods of protection against the virus.
•    The frequency of cleaning and disinfection of public areas in our facilities
has been increased.
•    All areas and surfaces, which our guests contact, are frequently 
disinfected.
•    The currently applied food safety practices are maintained in all areas 
where we offer food and beverage services.
•    We keep following all national and international authorities, including 
especially the Ministry of Health of Republic of Turkey, and carry out in-
house notification in this respect.
•    The number of hand disinfection stations has been increased throughout
our facilities.

We would like to inform you that we will keep updating our practices. We 
wish you healthy days.

Tuntaş Hotels Management



Değerli İş Ortağımız ,

Tuntaş Hotels olarak, kurulduğumuz günden bu yana, sağlığınız ile ilgili 
bütün gereklilikleri uluslararası standartlarda eksiksiz bir şekilde yerine 
getiriyoruz. Evrensel boyutta yaşanmakta olan koronavirus (COVID-19)’un 
yaratmış olduğu bu zorlu günlerin üstesinden birlikte gelmek için 
işletmelerin önlemlerini en üst düzeyde almaları gerekliliğinin bilincindeyiz.

Neler yapıyoruz?

•    Mevcutta kullanılan ve uygulanılan hastalıklardan korunma (POSİ) 
prosedürü, koronavirüs (COVID-19) açısından güncellenerek grubumuzun 
toplam üç oteline ulaştırılmış ve uygulamasına hızla geçilmiştir. 
•    Otel çalışanlarımızı ve ekiplerimizi bilinçlendirici virüsten korunma 
yöntemleri işyeri hekimlerimiz tarafından aktarılmıştır.
•    Tesislerimizdeki genel alanların temizlik ve dezenfeksiyon sıklıkları 
artırılmıştır.
•    Misafirlerimizin temas ettikleri tüm alan ve yüzeyler sıklıkla dezenfekte 
edilmektedir.
•    Yeme ve içme hizmeti sunduğumuz tüm alanlarda mevcut gıda güvenliği
uygulamalarımız devam etmektedir.
•    Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, konu ile ilgili 
ulusal ve uluslararası tüm otoriteler kesintisiz olarak takip edilmekte ve 
kurum içi bilgilendirmelerimiz yapılmaktadır.
•    Tüm tesislerimizdeki el dezenfektan istasyonu sayıları artırılmıştır.

Uygulamalarımızı güncellemeye devam edeceğimizi bilgilerinize sunar, 
sağlıklı günler dileriz.

Tuntaş Hotels Yönetimi 


