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SAĞLIĞINIZ İÇİN TÜM DETAYLAR HAZIR 
Amethyst Hotel her zaman misafirperverlik, özen, temizlik ve kalite ile birlikte 

anılan bir otel oldu. Bu sorumlulukla Covid-19 salgınının başından itibaren gerekli 

tüm tedbirleri hızlı bir şekilde uygulamaya başladık. Hem misafirlerimizin hem de 

çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, ilgili kurumların yönlendirmeleri 

dahilinde prosedürlerimizi oluşturduk.

Tamamladığımız hazırlıklarımızla herkes için sağlıklı ve güvenli bir konaklama 

deneyimi taahhüt ediyoruz. Oluşturduğumuz yeni hijyen standartları 

protokolümüz ile  hayata geçirdiğimiz tüm tedbirleri paylaşıyoruz. 
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HOTEL ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER
Tüm ekip arkadaşlarımıza Covid-19 Pandemisi ile ilgili eğitimler detaylı biçimde 

verilmekle birlikte, düzenli olarak denetlemeler yapılmaktadır. Işe girişlerde tüm 

çalışanlarımızın ateş ölçümleri yapılmakta, gerekli kayıtlar tutulmakta ve herhangi 

bir hastalık belirtisi durumunda işbaşı yapmamaları sağlanmaktadır. 

Üniformalarımızın temizliği 60 derece ve üzeri sıcaklıkta gerçekleştirilmekte ve 

sıklıkla değişimleri yapılmaktadır. Personel alanlarımızda da yeterli sayıda el 

dezenfektanı bulundurulmakta ve takibi gerçekleştirilmektedir. 

Personel alanlarımız sosyal mesafe kurallarını sağlayacak biçimde yeniden

düzenlenmiştir. Görev sırasında maske  ve gerekli hallerde siperlik kullanımı 

zorunlu hale getirilmiştir.
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MİSAFİR GİRİŞ VE ÇIKIŞ PROSEDÜRLERİMİZ
Tüm misafirlerimizin girişleri sırasında ateş ölçümleri yetkili personelimiz 

tarafından yapılmakta, vücut sıcaklığının yüksek olması durumunda, eylem 

planımıza uygun yol izlenmektedir. 

Check in - check out süreçlerinde temas edilecek ürünler minimum seviyeye 

indirilmiş olup, tüm ürünler steril hale getirildikten sonra sunulmaktadır. 

(Kalem, anahtar kartı…)

Resepsiyonistlerimiz ile misafirlerimiz arasında şeffaf seperatörler  sayesinde 

sosyal mesafe sağlanmaktadır. 

Misafir valizleri uygun bir şekilde dezenfekte edildikten sonra misafir odasına 

bırakılmaktadır.  Pos makinelerimiz her kullanım sonrası dezenfekte edilmektedir. 
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ODALARIMIZ
Oda temizliğinde çalışan personellerimiz maske ve eldiven ile çalışmaktadır.  

Yeni  odanın temizliğine geçmeden önce; el hijyeni sağlanarak; yeni maske, 

eldiven ve temizlik bezleri kullanılmaktadır.

Rutin temizlik sonrasında odalarımız dezenfekte edilmektedir. 
Kullanılan tüm tekstil ürünleri ve havlular, 60 derece ve üzerindeki ısıda yeterli
sürelerde yıkanmaktadır. Odalarda tüm  bardak, yatak örtüleri ve süs yastıkları 
kaldırılmış olup, yerine tek kullanımlık ürünler bırakılmıştır.  Tv ve klima

kumandaları poşetlenerek odalara bırakılmaktadır. 

Hastalık belirtisi gösteren misafir veya personel için , gerekli tıbbi hizmet  sağlanana 
kadar karantina odası belirlenmiştir. 
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RESTAURANT VE BARLAR
Restaurantımızda, misafir oturma alanlarımız, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

Yiyecek ve içecek ünitelerimizde, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen hijyen standartları 
uygulanmaktadır. 

Restaurant girişinde el dezenfektanları bulunmaktadır. 

Ortak kullanımı olabilecek ürünlerin birçoğu, tek kullanımlık porsiyon ürünler ile 
değiştirilmiştir.
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RESTAURANT VE BARLAR
Kahvaltı hizmetimizde açık büfe uygulamamız bir süre otel personeli tarafındna 
sağlanacaktır.  Büfelerde yiyecek ile teması önleyecek  seperatörler bulundurulacaktır. 
Tüm içecekler, ekmek vb ürünler servis personeli tarafından yapılacaktır.

Her kullanımdan sonra masalar ve menaj takımları alkol içeren dezenfektanlar ile 
temizlenecektir. 

Tek kullanımlık servis kağıtları kullnılacaktır.

Tüm mal kabul süreçleri kayıt altına alınmış olup, otel personeli dışında hiç kimsenin 
giriş yapmasına izin verilememektedir.   
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SPA VE HAVUZ
Spa, hamam, buhar odası gibi alanlarımız sizlere daha hijyenik bir ortam sunmak için 

randevulu ve düşük kullanım kapasiteli olarak hizmet verecektir. 

Masaj odalarında terapistler maske ile hizmet vermekte ve odalar her kullanımdan 

sonra dezenfekte edilmektedir. 

Havuzlarımız her zaman olduğu gibi maksimum hijyeni sağlayacak şekilde 

temizlenmeye ve uygun miktarda kimyasal ile dezenfekte edilmeye devam edecektir.
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DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİMİZ
Tüm misafir odaları, restoran ve barları, SPA ve ıslak alanlar, genel alanlar, toplantı 

odası, mutfaklar, personel kullanım alanları, ofisler, depolarımız ve diğer tüm misafir 

alanları detaylı bir şekilde, etkileri bilinen ve onaylanan uluslararası  ECOLAB markası 

ürünleri ile dezenfekte edilmektedir. 
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GENEL ALANLARDA HİJYEN ÇALIŞMALARIMIZ
Otelimizde uluslararası bilinirliği olan ECOLAB firması ile çalışılmaktadır. Ecolab 

tarafından periyodik olarak çalışanlarımıza detaylı eğitimler verilerek, çalışanlarımızın 

sertifika alması sağlanmaktadır. 

Temizlik işlemleri, her alan için yönetmeliğe uygun malzeme ve ekipmanlar ile 
gerçekleştirilmektedir. Genel alanlar düzenli olarak havalandırılmaktadır. 

Genel alanlarda ve tuvaletlerde sık temas edilen yüzeyler, kapı kolları, lavabolar, 

bataryalar, pisuvar ve klozetler ile asansörler, asansör butonları ve tırabzanların 

temizliğine büyük özen gösterilmekte; temizlik sonrası özel dezenfeksiyon ürünleri 

kullanılmaktadır.

Tüm genel alanlarımızda, merkezi el dezenfeksiyon üniteleri eklenmiştir.
Asansörlerimizin kapasite aynı anda maksimum 2 kişinin kullanabileceği şekilde 

sınırlandırılmıştır. Tüm oturma grupları sosyal mesafe dikkate alınarak yeniden 

düzenlenmiştir. 

Tüm ortak alanlara  sosyal mesafe uyarıcı şeritler ve yönlendirmeler eklenmiştir.
Tüm genel alanlarda mask eve eldiven gibi atıklar için tıbbi atıklar için ayrı  çöp 
kovaları bulundurulmakta ve ayrılştırılmaktadır.
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GENEL ALANLARDA HİJYEN ÇALIŞMALARIMIZ
Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları  iç ve dış kontroller ile denetlenmektedir. 

Temizlik uygulamalarımızda, kullan at ürünler  kullanılmaktadır.

Havalandırma sistemleri ve klimalar, sıklıkla temizlenmekte ve dezenfekte 

edilmektedir.




