covıd 19 manifesto

sağlığınız önceliğimizdir!
Delta Hotels By Marriott Bodrum Ailesi olarak önceliğimiz; misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve iş
ortaklarımızın sağlığıdır, güvenliğidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız ile Dünya Sağlık Örgütünün
yayınladığı COVID-19 genelgelerini yakından takip ediyor, titizlikle uyguluyoruz. Seyahatlerinizi
planlarken Delta Hotels By Marriott Bodrum’a her zamanki gibi güvendiğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, mevcut durumla ilgili detayları içeren güncellemeyi sizlerle paylaşıyoruz. Güneşli,
sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerde yeniden görüşmek dileği ile.

genel alanlar

aTüm alanlar sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmektedir.
aTüm alanlar; “ULV” ( ince spreyleme) cihazı ile dezenfekte edilmektedir.
aOdaların ve Ortak alanların (asonsör düğmeleri, kapı kolları, merdiven korkulukları,
misafir tuvaletleri vb. güçlü dezenfektanlar ile temizlenmektedir.

aKoruyucu kıyafet ve ekipman sağlanmış olup, ayrıca kullanılan maske, el dezenfektanı,
genel alan dezenfektanı ve temizlik malzemeleri “TSE” sertifikasına uygun niteliktedir.

lobi

aOtele girişte termal kamera veya ateş ölçer ile ateş ölçümü uygulaması yapılmaktadır.
aEl dezenfektan noktaları ve dezenfektan paspası bulunmaktadır.
aSosyal mesafe kurallarına uygun oturma ve bekleme alanı imkânı sağlanmaktadır.
aMisafirlere Covid -19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uyacakları tüm kurallar
detaylı olarak hatırlatılmaktadır.

aVale hizmeti kaldırılmış olup, bellboy hizmeti devam etmekte, ayrıca bagaj ve
eşyaların sosyal mesafe kuralına göre ayrılıp dezenfekte edilmektedir.

havuz ve plaj

aSosyal mesafe kurallarına uygun şezlong ve oturma düzeni uygulanmaktadır.
aHavuz ve plaj çevresinin düzenli dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.
aWc’ler de ve genel alanlarda el dezenfektan noktası bulunmaktadır.
aHavuz ve plaj havluları kişiye özel kapalı paketlerde odaya bırakılmaktadır.
www.deltahotelsmarriottbodrum.com

odalar

aOtelimizde profesyonel personelimiz tarafından düzenli olarak temizlik servisi yapıl
maktadır. Tüm temizlik aşamasında koruyucu malzemeler kullanılmaktadır.

aULV Cihazı ile dezenfekte edilen odalarımız 24 saat boyunca havalandırıldıktan sonra
misafir kabul edilmektedir.

aÇıkış yapan misafirlerimizin odalarındaki nevresim, çarşaf gibi tüm tekstil malzemeleri
ayrı ayrı poşetlenerek toplanmaktadır.

aHavlular kişiye özel kapalı paketlerde odaya bırakılmaktadır.
aTek kullanımlık hijyen mendili konulmaktadır.

restoranlar ve barlar

aTüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun masa ve sandalye düzeni
(1,5 metre) uygulaması yapılmaktadır.

aServis personelleri tek kullanımlık maske ve eldiven kullanarak servis yapmaktadır.
aRestoranlarımızda, çatal, kaşık ve bıçak hijyen kurallarına uygun paketlenmektedir.
Peçete, tuz, şeker, karabiler ve benzeri ürünler tek kullanımlık paketlerde sunulmaktadır.

aAçık büfeler cam seperatörler ile düzenlenmiştir ve istenen yiyecekler misafirlere
görevli personel tarafından verilmektedir.

aMasalar tek kullanımlık bez ile her misafirden sonra sterilize edilmektedir.

personel

aUzman kuruluş ve kişiler tarafından tüm çalışanlarımıza iş güvenliliği, hijyen ve Korona
virüs (Covid-19) ile ilgili EĞİTİMLER verilmiş olup, gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır

aOtele girişte personelin ateş ölçümü yapılmaktadır ve kişisel koruyucu ekipman ile
hijyen önlemleri alınmaktadır.

aTüm çalışanlarımız gerekli sağlık kontrolünden geçip, işe başlamadan önce sağlık
muayenesi olmaktadır. ( Personel akciğer filmi, solunum testi, gıda temaslı tüm
personelin burun, boğaz kültürü, gaita kültürü, gaita mikroskobisi )
aTüm çalışanlarımızın konakladığı lojmanlar dezenfekte edilmektedir ve bir oda içinde
maksimum iki kişi konaklamaktadır.
Tekrar buluşacağımız günler yaklaştı. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte başaracağız. Bu zamanlarda
misafirlerimiz ve iş arkadaşlarımız ile birlikte güzel vakit geçireceğiniz anları yaşamak için; sosyal mesafe kurallarına uymanızı, tesis içerisindeki dezenfaktan bölgelerine sıklıkla uğramanızı,
kişisel temizlik ve hijyen kurallarını titizlikle uygulamanızı rica ediyoruz.
Sağlıklı günlerde bir araya gelmek üzere...

www.deltahotelsmarriottbodrum.com

