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GARDEN ZARA HOTEL
COVID-19 İçin Alınan Tedbirler
İşletme İçi Salgın Tedbir Planı
GARDEN ZARA HOTEL olarak tüm toplumu etkileyen korana virüs (COVID-19) salgını
sürecinde sorumluluklarımızın bilincinde olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sağlık
Bakanlığı’nın güncel açıklamaları doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığını korumak
amacıyla sosyal mesafenin korumasını esas alan sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri
uyguluyoruz. Hep birlikte dayanışma içerisinde bu zorlu dönemi atlatacağımıza
yürekten inanıyoruz.
Alınan Önlemler;





















Resepsiyon önünde yığılmaları önlemek için sosyal mesafeye dikkat çeken ayak izi ve
sosyal mesafe uygulaması, personel ile misafir arasını 1.5 m misafirlerimiz arasında
en 60 cm olacak şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı.
Otel misafir kabulünde her misafirin ateşi ölçülecek şekilde organizasyonel
düzenlemeler yapılarak temassız ateş ölçerle ölçüm yapılarak 38 derece ve üzerindeki
misafirlerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.
Tesis girişinde misafirlerimizin el dezenfektanlarıyla ellerini dezenfekte etmeleri için
gerekli organizasyon alınmıştır. Her katta el dezenfektanı, kullanılmış maske ve
eldivenlerini atabilmeleri için çöp kutuları organize edilmiştir.
Tüm personelimize, uyulması gereken hijyen kuralları ve yasal sorumluluklarıyla ilgili
yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılıp tebliğ edilmiştir.
Tüm personelimize otel içerisinde maske kullanılması teşvik edilmiştir.
Tesis bünyesinde koruyucu kıyafet, maske, eldiven temin edilerek misafirin talebi
doğrultusunda resepsiyon tarafından karşılanması organize edilmiştir.
Bussines Center (İş Merkezi) virüse karşı dezenfekte edilip, her kullanımdan sonra
dezenfekte edilmektedir.
Misafir odaları en 12 saat havalandırıldıktan sonra, dezenfekte yapılarak kullanıma
hazır hale getirilmektedir.
Odalarda tek kullanımlık malzeme kullanılarak. Her misafir sonrasında kumanda,
bardak, su ısıtıcısı, kapı ve pencere kolları, telefonlar dezenfekte edilmektedir.
Otelin bütün alanları haftada iki kez dezenfekte edilmektedir.
Covid-19’ a karşı dikkat edilmesi gereken kurallar ve sosyal mesafeyi önemli kılacak
uyarı levhaları genel alanlarda bulundurulmaktadır
Yiyecek ve içeceklerin hepsi soğuk dolaplarda üstü kapalı olacak şekilde muhafaza
edilmektedir.
Restaurantta masalar arası 1.5 m, sandalye arası 60 cm olacak şekilde düzenlemeler
yapılmıştır.
Otelimizin genel alanlarında dezenfekte makinaları kurularak, herkesin rahat şekilde
ulaşabilmesi sağlanmıştır.
Havalandırma filtreleri teknik ekibimiz tarafından her gün kontrol edilmektedir.
Asansör düğmeleri her iki saatte bir dezenfekte edilecek şekilde organizasyon
yapılmıştır.
Genel wc alanlarının temizliği iki saatte bir sağlık bakanlığının onayladığı dezenfekte
ilaçları ile yetkin personel tarafından yapılacaktır.
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Mal Kabul Bölümünde el antiseptiği bulundurulur.
Mal kabulü yapılan yerlerde görevli personel dışındaki kişiler bulundurulmaz.
Personelin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanır ve maske ve
eldiven takması zorunlu hale getirilir.

Korona virüs sorumlusu Cihan KARAMAN olarak belirlenmiştir. İletişim için dahili 4001
mobil +90 536 737 94 83 Mail: cihan@gardenzara.com.tr
Misafirlerde ve personelde hasta semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde;
koruyucu maske ve eldiven takılarak 112 ACİL Sağlık ekiplerine haber verilecektir. Zara
Devlet Hastanesi Telefon: 0 346 816 10 26 Adres: Şehitler, İsmet Paşa Cd. No:191
D:No:191, 58700 Kadriye/Zara/Sivas
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