
Ο δικός μας οδηγός για να μείνετε ασφαλείς

ΈΤΟΙΜΟΙ 
ΝΑ ΣΑΣ 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΈ 



ΝΙΩΣΤΈ ΑΣΦΑΛΈΙΣ 
ΣΤΟ NEGROPONTE 
RESORT ERETRIA 

Αγαπητοί πελάτες και φίλοι,

Καθώς σας καλωσορίζουμε πίσω στο ξενοδοχείο NEGROPONTE RESORT, ενισχύσαμε τα υψηλά πρότυπα ποιότητας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό μας θα παραμείνουν ασφαλείς. 
Εργαζόμαστε σκληρά για να σας προσφέρουμε μια εξαιρετική διαμονή που ευθυγραμμίζεται 
με όλα τα υποχρεωτικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε μια προσπάθεια να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη 
προστασία και την απαραίτητη αίσθηση άνεσης, δημιουργήσαμε αυτές τις Οδηγίες Ασφαλούς Διαμονής. 

Είμαι πολύ περήφανος για όλη την ομάδα του ξενοδοχείου, η οποία, σε αυτές τις άνευ προηγουμένου περιστάσεις, δείχνει το 
υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής και επαγγελματικής ευθύνης. Εκτός από την άμεση συμμόρφωσή τους με τα νέα υγειονομικά 
πρωτόκολλα  είναι υποδειγματικοί και αξιόπιστοι οικοδεσπότες.

Έχουμε δεσμευτεί να είμαστε ασφαλείς και να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Νίκος Στρατής, Διευθυντής



ΥΓΈΙΟΝΟΜΙΚΈΣ 
ΔΙΑΠΙΣΤΈΥΣΈΙΣ



ΜΈΙΝΈΤΈ 
ΑΣΦΑΛΈΙΣ!

Μέσα ατομικής προστασίας κατόπιν 
αιτήσεως (μάσκα, αντισηπτικό, γάντια)

Απολυμαντικοί σταθμοί χεριών.

Διευρυμένο ωράριο μεταξύ 
check in-out για 
βαθύτερο καθαρισμό του δωματίου

Ψηφιακά κλειδιά 
μέσω του κινητού τηλεφώνου

Απολύμανση 
καρτών-κλειδιών

Ασφαλή μεταφορά αποσκευών 
κατόπιν αιτήματος



ΚΑΛΩΣ
ΟΡΙΣΑΤΈ 
ΣΤΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ 
ΣΑΣ 

ΕΦΑΡΜΌΖΌΥΜΕ:

Χρήση 
ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ και 
απολυμαντικών προϊόντων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ 
μόνο όταν απαιτείται
από πελάτες

ΒΑΘΥΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ & 
ΑΠΌΛΥΜΑΝΣΗ 
μεταξύ των αφίξεων

Σίτες σε όλα τα δωμάτια 
για κυκλoφορία 
ΚΑΘΑΡΌΥ 
ΦΡΕΣΚΌΥ ΑΕΡΑ

Τα λευκά είδη 
πλένονται στο 
ξενοδοχείο στους 70℃

ΑΦΑΙΡΕΣΗ όλων 
των χαρτιών, καταλόγων, 
μενού και ειδών mini bar

ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΜΕΝΌΥ και ψηφιακό 
πληροφοριακό υλικό

X



Η ΟΜΑΔΑ 
ΜΑΣ, Η 
ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΣΑΣ

είναι εκπαιδευμένο με βάση 
το πρωτόκολλα του ελληνικού 
Υπουργείου Υγείας

Χρησιμοποιεί μέσα 
ατομικής προστασίας

θερμομετρείται για συμπτώματα 
πριν από κάθε βάρδια

Θα σας βοηθήσει 
να ακολουθήσετε τα μέτρα ασφαλείας

ΌΛΌ ΤΌ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌ ΜΑΣ:



Ο μπουφές του εστιατορίου μας 
είναι περισσότερο από 70τ.μ 
εξασφαλίζοντας ασφαλείς αποστάσεις 
κατά το σερβίρισμα

Υποχρεωτική απολύμανση 
χεριών πριν την είσοδο στο 
εστιατόριο και την περιοχή του 
μπουφε

Επέκταση του χρόνου 
σερβιρίσματος στον μπουφέ.

Χρήση sous plat και 
χαρτοπετσετών

ΤΟ ΈΣΤΙΑΤΟΡΙΟ &
ΤΟ ΜΠΑΡ ΜΑΣ

ΠΡΌΣΩΠΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 
ΜΕΡΙΔΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΌ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Τήρηση HACCP και 
επιπλέον πρακτικές 
απολύμανσης με βάση τα νέα 
υγειονομικά πρωτόκολλα

Ευρύχωρες βεράντες που 
επιτρέπουν τις αποστάσεις μεταξύ 
των τραπεζιών καθώς απολαμβάνετε 
το γεύμα σας μπροστά στη θάλασσα



ΧΑΛΑΡΩΣΤΈ 
ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ & 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΌΙ ΕΥΡΥΧΩΡΌΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΙ ΧΩΡΌΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΌΥΝ 
ΝΑ ΤΗΡΌΥΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΌΣΤΑΣΕΙΣ.

2 M 
ΑΠΌΣΤΑΣΗ 

μεταξύ δύο 
ξαπλώστρων

Συστηματικός χημικός 
και μικροβιολογικός 
ΕΛΕΓΧΌΣ ΤΌΥ 

ΝΕΡΌΥ 

ΑΠΌΛΥΜΑΝΣΗ 
ξαπλώστρων μετά από 

κάθε χρήση

ΦΥΣΙΚΗ ΣΚΙΑ 
στην παραλία και την 
πισίνα κάτω από τα 
μαστιχόδεντρα και 

τα πεύκα.

ΜΕΓΙΣΤΌΣ 
ΑΡΙΘΜΌΣ 

κολυμβητών στην 
πισίνα

Η πισίνα λειτουργεί 
με βάση τα 

ΠΡΩΤΌΚΌΛΛΑ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ που 
αφορούν τον κύκλο 
φιλτραρίσματος του 

νερού και την ποσότητα 
του υπολειμμαντικού 

χλωρίου.

MAX



Η ΑΝΈΜΈΛΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΈ 
ΚΟΙΝOΧΡΗΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ

ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ:

ΑΠΌΛΥΜΑΝΣΗ 
επιφανειών συχνής 

επαφής

ΦΥΣΙΚΌΣ 
ΑΕΡΙΣΜΌΣ 
σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους

Όλοι οι συνεργάτες 
και οι προμηθευτές 
μας τηρούν τα νέα 

ΥΓΕΙΌΝΌΜΙΚΑ 
ΠΡΩΤΌΚΌΛΛΑ

ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

στην μεγάλη παιδική 
χαρά Hakuna Matata



ΜΈΙΝΈΤΈ 
ΥΓΙΈΙΣ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΣΑΌΥΝΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΠΑΙΔΌΤΌΠΌΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΌΥΡΓΌΥΝ 
ΠΡΌΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΙΔΌΠΌΙΗΣΗ

Μέσα ατομικής 
ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΌΣ 
εξαερισμός

2M ΑΠΌΣΤΑΣΗ 
μεταξύ καρδιαγγειακού 

εξοπλισμού

ΑΠΌΛΥΜΑΝΣΗ 
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ 
οργάνων γυμναστικής

Γήπεδα τέννις, 
μπάσκετ και 
beachvolley

2m



ΈΙΜΑΣΤΈ 
ΔΈΣΜΈΥΜΈΝΟΙ & 
ΑΦΟΣΙΩΜΈΝΟΙ

να σας κάνουμε να αισθάνεστε και σαν το σπίτι σας


