ΈΤΟΙΜΟΙ
ΝΑ ΣΑΣ
ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΟΥΜΕ

Ο δικός μας οδηγός για να μείνετε ασφαλείς

ΝΙΏΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΊΣ
ΣΤΟ NEGROPONTE
RESORT ERETRIA
Αγαπητοί πελάτες και φίλοι,

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την καλοκαιρινή σαιζόν 2021 και να σας καλωσορίζουμε ξανά στο NEGROPONTE RESORT
ERETRIA. Μετά από ένα χρόνο αδιάλειπτης λειτουργίας μέσα στην πανδημία, έχουμε αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία λειτουργίας
σε περιβάλλον COVID – 19 έχοντας ενισχύσει τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας διασφαλίζοντας ότι δεν γίνονται συμβιβασμοί στην
ποιότητα και στην άνεση των διακοπών τους.
Ενημερώσαμε τον οδηγό ασφαλούς λειτουργίας ώστε να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν υψηλότερα στάνταρ καθαριότητας
και ασφάλειας.
Έχοντας πάρει κάθε μέτρο προστασίας και τηρώντας τα εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα, περιμένουμε να σας υποδεχτούμε για
μία μοναδική εμπειρία διακοπών δίπλα στην θάλασσα!
Στράτης Νίκος
Διευθυντής Ξενοδοχείου

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΈΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Απολυμαντικοί σταθμοί χεριών

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

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

Ψηφιακά κλειδιά
μέσω του κινητού τηλεφώνου

ΜΕΊΝΕΤΕ
ΑΣΦΑΛΕΊΣ!

Συνεχής απολύμανση των σημείων συχνής
επαφής (πόμολα, κομβία ανελκυστήρων)

Απολύμανση
καρτών-κλειδιών, μηχανημάτων pos, στιλό

Ασφαλής μεταφορά αποσκευών
κατόπιν αιτήματος

ΕΦΑΡΜΌΖΟΥΜΕ:

ΒΑΘΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ
& ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ

μεταξύ των αφίξεων

ΥΠΗΡΕΣΊΑ
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ

κατά τη διαμονή μόνο
με απαίτηση του πελάτη

ΚΑΛΩΣ
ΟΡΊΣΑΤΕ
ΣΤΟ
ΔΩΜΆΤΙΟ
ΣΑΣ

Πλύση λευκών ειδών
εντός του ξενοδοχείου
στους 70℃

Χρήση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΏΝ και

απολυμαντικών προϊόντων

Σίτες σε όλα τα δωμάτια
για κυκλoφορία

ΚΑΘΑΡΟΎ
ΦΡΈΣΚΟΥ ΑΈΡΑ

X

ΑΦΑΊΡΕΣΗ όλου του
έντυπου ενημερωτικού
υλικού, μενού και ειδών
mini bar
ΨΗΦΙΑΚΆ
ΜΕΝΟΎ και ψηφιακό

πληροφοριακό υλικό

ΌΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΜΑΣ:
Είναι εκπαιδευμένο με βάση
το πρωτόκολλο του Ελληνικού
Υπουργείου Υγείας

Χρησιμοποιεί μέσα
ατομικής προστασίας

Η ΟΜΆΔΑ
ΜΑΣ, Η
ΑΣΦΆΛΕΙΆ
ΣΑΣ

Θερμομετρείται για συμπτώματα
πριν από κάθε βάρδια

Θα σας βοηθήσει
να ακολουθήσετε τα μέτρα ασφαλείας

Θα
σας βοηθήσει
Υποβάλεται
προληπτικά σε
να
ακολουθήσετε
τα μέτρα
ασφαλείας
rapid test μία φορά
την εβδομάδα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΕΔΈΣΜΑΤΑ
ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ:
Ο μπουφές του εστιατορίου μας
είναι περισσότερο από 70τ.μ.
εξασφαλίζοντας ασφαλείς αποστάσεις
κατά το σερβίρισμα

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

Οι πελάτες μπορούν να σερβίρονται
μόνοι τους χρησιμοποιώντας
πλαστικά γάντια μιας χρήσης

Επέκταση του χρόνου

Χρήση sous plat και

Υποχρεωτική απολύμανση
χεριών πριν την είσοδο στο

σερβιρίσματος στον μπουφέ για
αποφυγή συνοστισμού

Κατάλογοι διαθέσιμοι
σε QR codes

χαρτοπετσετών

Σταθερή Απολύμανση
σε όλους τους χώρους των
επισιτιστικών τμημάτων

εστιατόριο και την περιοχή του μπουφε

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

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ &
ΤΟ ΜΠΑΡ ΜΑΣ

MAX
2M
ΑΠΌΣΤΑΣΗ
μεταξύ δύο
ξαπλώστρων

Συστηματικός χημικός
και μικροβιολογικός

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΎ

ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ

ξαπλώστρων μετά από
κάθε χρήση

ΦΥΣΙΚΉ ΣΚΙΆ

στην παραλία και την
πισίνα κάτω από τα
μαστιχόδεντρα και
τα πεύκα

ΜΈΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΌΣ

κολυμβητών στην
πισίνα

Η πισίνα λειτουργεί
με βάση τα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΥΓΙΕΙΝΉΣ που

αφορούν τον κύκλο
φιλτραρίσματος του
νερού και την ποσότητα
του υπολειμμαντικού
χλωρίου

ΧΑΛΑΡΏΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΊΝΑ &
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ

ΟΙ ΕΥΡΎΧΩΡΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ
ΝΑ ΤΗΡΟΎΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ

ΕΓΓΥOΜΑΣΤΕ:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
επιφανειών συχνής
επαφής

ΦΥΣΙΚΟΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ

σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους

Όλοι οι συνεργάτες
και οι προμηθευτές
μας τηρούν τα νέα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΆ
ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΑ

ΑΣΦΑΛΈΣ
ΠΑΙΧΝΊΔΙ

στην μεγάλη παιδική
χαρά Hakuna Matata

Η ΑΝΈΜΕΛΗ
ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΑΣ ΣΕ
ΚΟΙΝOΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΏΡΟΥΣ

2m
Μέσα ατομικής

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

ΦΥΣΙΚΌΣ
αερισμός

2M ΑΠΌΣΤΑΣΗ

μεταξύ καρδιαγγειακού
εξοπλισμού

ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ
οργάνων γυμναστικής

Γήπεδα τέννις,
μπάσκετ και
beachvolley

ΜΕΊΝΕΤΕ
ΥΓΙΕΊΣ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΙΣΊΝΑ, ΣΆΟΥΝΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΠΑΙΔΌΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΆ ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΊΜΑΣΤΕ
ΔΕΣΜΕΥΜΈΝΟΙ &
ΑΦΟΣΙΩΜΈΝΟΙ

να σας κάνουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας

