SINU TURVALISUS ON MEIE PRIORITEET
Meie tähtsaimate prioriteetide hulka kuuluvad külaliste, meeskonnaliikmete ja äripartnerite tervis, ohutus ja
turvalisus. COVID-19 on meie senised eluviisid pea peale pööranud ja püüame harjuda uue normaalsusega.
Seetõttu on meie meeskond koostöös ekspertidega koostanud uue ohutusprotokolli.
Meie hotellides tutvustatakse praegu uut hotellidele mõeldud 20 punktiga protokolli ning 10 punktiga
ürituste ja konverentsiruumide protokolli. Nendes protokollides kirjeldatakse konkreetseid protsesse ja
meetmeid, mis tagavad meie hotelli külastades teie ohutuse.
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Füüsiline distants
Rakendage kogu hotellis
füüsilise distantseerumise
meetmeid.
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Koristamine ja desinfitseerimine
Suurendage koristamise ja
desinfitseerimise sagedust, pöörake
erilist tähelepanu esemetele, mida
sagedasti puudutatakse.
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Desinfitseeritud võtmekaardid
Sisse registreerimisel ulatage
külastajale puhas ja desinfitseeritud
võtmekaart.
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Ukseriputid
Varustage ukseriputid
infoga puhastustööde ja
desinfitseerimise kohta.

Kontaktivaba välja registreerimine
Võimaldage kontaktivaba välja
registreerimine, et vähendada
kokkupuudet meie töötajatega.

Mini-suuruses
desinfitseerimisvahendid
Veenduge, et igas numbritoas
oleks olemas mini-suuruses käte
desinfitseerimisvahendid.

Kaitsebarjäär
Paigaldage vastuvõtulauale
kaitseklaasid.

Makseviisid
Suunake kliente sularaha asemel
kaardimakseid kasutama.

TV-pult
Veenduge, et numbritoas oleks
TV-pult desinfitseeritud ja
plastikkotis.

Voodipesu
Optimaalse hügieeni saavutamiseks
peske voodipesu kõrgel
temperatuuril.
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Haara kaasa ja mine
Pakkuge eraldi pakendatud ja teisi
kaasavõetavaid sööke.
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Meeskonna koolitamine
Korraldage meeskonnaliikmetele
põhjalik hügieeni- ja haiguste
ennetamise koolitus.

Desinfitseerimispunktid
Paigaldage peasissepääsu juurde ja
üldkasutatavatesse ruumidesse alkoholipõhised käte desinfitseerimisvahendid ja kummikindad.
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Minibaar
Lukustage või eemaldage kõik
minibaarid.
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Toiduohutus
Toitu ja jooke serveerides
pidage kinni rangetest
ohutusprotseduuridest.

Õhuringlus
Õhu kvaliteedi parandamiseks
tagage ruumides pidev õhuringlus.
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Bassein ja muud lõõgastumisalad
Paigaldage spordi- ja
heaolukeskustesse
desinfitseerimisvedelik ja
-salvrätid.
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Baarid ja restoranid
Paigutage lauad restoranides ja
baarides üksteisest kaugemale, et
tagada füüsiline distantseerumine.
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Meeskonnaliikmete kehatemperatuuri mõõtmine
Kui seadus seda lubab ja see on vajalik, siis kontrollige meeskonnaliikmete
ja tarnijate kehatemperatuuri.

Meeskonnaliikmete isiku
kaitsevahendid
Veenduge, et kõigil meeskonna
liikmetel oleksid olemas vajalikud
isikukaitsevahendid.

10-punktiline protokoll – konverentsid ja üritused

Allpool on välja toodud meie 10-punktiline konverentside ja ürituste korraldamise ohutusprotokoll:
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Tagage garderoobis isiklike asjade
ohutu käsitsemine.
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Asetage igasse konverentsisaali
anum kasutatud kirjutusvahendite
jaoks ning desinfitseerige see pärast
ürituse lõppu.
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Paigaldage hotelli üldkasutatavatesse
ruumidesse ning konverentsiruumidesse alkoholipõhised käte desinfitseerimisvahendid ja kummikindad.
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Tagage konverentsisaalides ja
üldkasutatavates ruumides füüsilise
distantseerumise võimalus.
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Suurendage kogu hotellis koristamise
ja desinfitseerimise sagedust,
pöörake erilist tähelepanu esemetele,
mida sagedasti puudutatakse.
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Veenduge, et teil on võimalik oma
seadmest ühendust saada hotelli
ürituste korraldajaga, kes teid kogu
ürituse vältel abistada saab.
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Õhu kvaliteedi parandamiseks
tagage ruumides pidev õhuringlus.
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Toidu ja jookide serveerimisel
pidage kinni rangetest
ohutusprotseduuridest.
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Varustage iga konverentsisaali
ukseriputid informatsiooniga
puhastustööde ja desinfitseerimise
kohta.

10

Puhastage ja desinfitseerige
sageli kohvimasinad.

