
Ο δικός μας οδηγός για να μείνετε ασφαλείς

ΈΤΟΙΜΟΙ 
ΝΑ ΣΑΣ 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΟΥΜΈ 



ΝΙΩΣΤΈ ΑΣΦΑΛΈΙΣ 
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



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, μηχανημάτων pos, στιλό

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

Ασφαλής μεταφορά αποσκευών 
κατόπιν αιτήματος



ΚΑΛΩΣ
ΟΡΙΣΑΤΈ 
ΣΤΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ 
ΣΑΣ 

ΕΦΑΡΜΌΖΌΥΜΕ:

Χρήση 
ΠΙΣΤΌΠΌΙΗΜΕΝΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ και 
απολυμαντικών προϊόντων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ 
κατά τη διαμονή μόνο 
με απαίτηση του πελάτη

ΒΑΘΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ 
& ΑΠΌΛΥΜΑΝΣΗ 
μεταξύ των αφίξεων

Σίτες σε όλα τα δωμάτια 
για κυκλoφορία 
ΚΑΘΑΡΌΥ 
ΦΡΕΣΚΌΥ ΑΕΡΑ

Πλύση λευκών ειδών 
εντός του ξενοδοχείου 
στους 70℃

ΑΦΑΙΡΕΣΗ όλου του 
έντυπου ενημερωτικού 
υλικού, μενού και ειδών 
mini bar

ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΜΕΝΌΥ και ψηφιακό 
πληροφοριακό υλικό

X



Η ΟΜΑΔΑ 
ΜΑΣ, Η 
ΑΣΦΑΛΈΙΑ
ΣΑΣ

Είναι εκπαιδευμένο με βάση 
το πρωτόκολλο του Ελληνικού 
Υπουργείου Υγείας

Χρησιμοποιεί μέσα 
ατομικής προστασίας

Θερμομετρείται για συμπτώματα 
πριν από κάθε βάρδια

Θα σας βοηθήσει 
να ακολουθήσετε τα μέτρα ασφαλείας

Θα σας βοηθήσει 
να ακολουθήσετε τα μέτρα ασφαλείας

ΌΛΌ ΤΌ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌ ΜΑΣ:

Υποβάλεται προληπτικά σε
 rapid test μία φορά την εβδομάδα



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

Επέκταση του χρόνου 
σερβιρίσματος στον μπουφέ για 
αποφυγή συνοστισμού

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

Χρήση sous plat και 
χαρτοπετσετών

ΤΟ ΈΣΤΙΑΤΟΡΙΟ &
ΤΟ ΜΠΑΡ ΜΑΣ

ΠΡΌΣΩΠΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 
ΜΕΡΙΔΌΠΌΙΗΜΕΝΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
ΠΙΌ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

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

Κατάλογοι διαθέσιμοι
σε QR codes

Σταθερή Απολύμανση
σε όλους τους χώρους των 
επισιτιστικών τμημάτων

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

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

Η πισίνα λειτουργεί 
με βάση τα 

ΠΡΩΤΌΚΌΛΛΑ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ που 
αφορούν τον κύκλο 
φιλτραρίσματος του 

νερού και την ποσότητα 
του υπολειμμαντικού 

χλωρίου

ΑΠΌΛΥΜΑΝΣΗ 
ξαπλώστρων μετά από 

κάθε χρήση

Συστηματικός χημικός 
και μικροβιολογικός 
ΕΛΕΓΧΌΣ ΤΌΥ 

ΝΕΡΌΥ 

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

τα πεύκα



Η ΑΝΈΜΈΛΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΈ 
ΚΟΙΝOΧΡΗΣΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ

ΕΓΓΥOΜΑΣΤΕ:

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 ΝΕΌΤΕΡΩΝ ΌΔΗΓΙΩΝ

Μέσα ατομικής 
ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΌΣ 
αερισμός

ΑΠΌΛΥΜΑΝΣΗ 
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ 
οργάνων γυμναστικής

Γήπεδα τέννις, 
μπάσκετ και 
beachvolley



ΈΙΜΑΣΤΈ 
ΔΈΣΜΈΥΜΈΝΟΙ & 
ΑΦΟΣΙΩΜΈΝΟΙ

να σας κάνουμε να αισθάνεστε σαν στο σπίτι σας


