Ασφαλής Διαμονή
Πρωτόκολλο

Η ασφάλειά
σας είναι
προτεραιότητά
μας

1

2

3

Πιστοποιήσεις

Μέτρα για την
ασφάλεια των
επισκεπτών μας

Ρεσεψιόν

4

5

6

7

Μέτρα υγιεινής
στα δωμάτια
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Εγκαταστάσεις

Ευεξία
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Πιστοποιήσεις
Το ξενοδοχείο έχει λάβει
το Σήμα Πιστοποίησης
Health First.

Η απολύμανση των
εγκαταστάσεών μας γίνεται
με τη μέθοδο της ψυχρής
εκνέφωσης υπό την επίβλεψη
της Εco Project.

Χρησιμοποιούμε
απολυμαντικά
Diversey.
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Μέτρα για την ασφάλεια
των επισκεπτών μας
Όλα τα μέλη της
ομάδας μας έχουν
υποβληθεί σε test
για τον Covid-19.

Καθημερινά
διεξάγεται
θερμομέτρηση
του προσωπικού.

Κάθε μέλος της
ομάδας μας τηρεί τα
απαραίτητα μέτρα
υγιεινής, ασφάλειας
και απόστασης.

Το προσωπικό
χρησιμοποιεί ατομικό
προστατευτικό
εξοπλισμό.

Όλη η ομάδα
μας είναι πλήρως
εκπαιδευμένη στα
νέα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας καθώς
και στο σχέδιο
έκτακτης ανάγκης.
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Μέτρα για την ασφάλεια
των επισκεπτών μας
Έχουμε εξασφαλίσει
συνεργασία με
γιατρό 24/7.

Σε όλους τους
κοινόχρηστους
χώρους υπάρχουν
σταθμοί
απολύμανσης
χεριών.

Όλοι οι κοινόχρηστοι
χώροι του
ξενοδοχείου
απολυμαίνονται
πλήρως με αυξημένη
συχνότητα.

Συνίσταται η χρήση
της σκάλας αντί
των ανελκυστήρων,
εφόσον δεν είναι
απαραίτητο.

Όλες οι επιφάνειες
απολυμαίνονται
πλήρως με αυξημένη
συχνότητα κατά τη
διάρκεια της ημέρας.
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Μέτρα για την ασφάλεια
των επισκεπτών μας
Σημεία με τα οποία έρχονται σε
συχνή επαφή οι επισκέπτες, όπως
τα κουμπιά των ανελκυστήρων,
το γραφείο της ρεσεψιόν και
διάφορες μεταλλικές επιφάνειες,
απολυμαίνονται πλήρως με
αυξημένη συχνότητα κατά τη
διάρκεια της ημέρας.

Η υπηρεσία Travel
Designer του ξενοδοχείου
εγγυάται εξατομικευμένες
υπηρεσίες με απόλυτη
ασφάλεια και ιδιωτικότητα.

Το ξενοδοχείο διατηρεί
βιβλίο εισόδου, ενώ η
πρόσβαση εξωτερικών
επισκεπτών είναι
περιορισμένη για την
ασφάλεια των ενοίκων.

Όλοι οι εσωτερικοί
κοινόχρηστοι χώροι
αερίζονται επαρκώς.

Η ρεσεψιόν λειτουργεί όλο
το 24ωρο.
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Σε όλους τους χώρους
του ξενοδοχείου έχει
τοποθετηθεί ειδική
σήμανση που υποδεικνύει
τις απαραίτητες
αποστάσεις ασφαλείας
μεταξύ των επισκεπτών.

Ρεσεψιόν

Τα μηχανήματα POS
απολυμαίνονται πλήρως με
αυξημένη συχνότητα.
Οι κάρτες-κλειδιά των
δωματίων απολυμαίνονται
σχολαστικά μετά από κάθε
χρήση.

Ο χώρος της ρεσεψιόν έχει
διαμορφωθεί αναλόγως
ώστε να προσφέρει
εύκολη και ανεμπόδιστη
πρόσβαση.

Το check-in γίνεται στις
11:00 και το check-out στις
15:00 ώστε να διασφαλιστεί
η διεξοδική απολύμανση
των δωματίων ανάμεσα στις
κρατήσεις.
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Μέτρα υγιεινής στα δωμάτια
Όλα τα δωμάτια
και σουίτες
καθαρίζονται και
απολυμαίνονται
διεξοδικά πριν
από κάθε άφιξη.

Για λόγους
ασφαλείας
η υπηρεσίες
καθαριότητας δεν
διεξάγονται κατά
τη διάρκεια της
διαμονής παρά
μόνο κατόπιν
αιτήματος του
επισκέπτη.

Τα είδη ιματισμού
καθαρίζονται και
απολυμαίνονται
πλήρως. Τα
χειριστήρια των
τηλεοράσεων
καλύπτονται με
ειδική πλαστική
μεμβράνη.

Όλα τα δωμάτια
και σουίτες
καθαρίζονται και
απολυμαίνονται
πλήρως ανάμεσα
στις κρατήσεις
με τη μέθοδο της
ψυχρής εκνέφωσης,
υπό την επίβλεψη
της Eco Project.
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Μέτρα υγιεινής στα δωμάτια
Υγρά
απολυμαντικά
μαντιλάκια
μιας χρήσης
παρέχονται στα
δωμάτια.

Από όλα τα
δωμάτια και
τις σουίτες
έχει αφαιρεθεί
το έντυπο
υλικό για την
ασφάλεια των
επισκεπτών.

Ανάμεσα σε
κάθε κράτηση
γίνεται
απολύμανση
της μονάδας
κλιματισμού
κάθε δωματίου.
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Γαστρονομία
RESERVED

Στα εστιατόρια &
bars του ξενοδοχείου
τηρούνται οι
απαραίτητες
αποστάσεις
ασφαλείας ανάμεσα
στα τραπέζια.

Όλα τα μέλη
της ομάδας μας
εφαρμόζουν
αυστηρούς
κανονισμούς υγιεινής
και χρησιμοποιούν
ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό.

Για την καλύτερη
εξυπηρέτηση
των επισκεπτών
συνίσταται η
κράτηση για τα
εστιατόρια & bars
του ξενοδοχείου.

Τα μενού μας
διατίθενται σε
ψηφιακή μορφή μέσω
QR κωδικών, καθώς
και σε μίας χρήσης
έντυπα.

Το πρωινό
σερβίρεται από το
προσωπικό μας
καθημερινά από τις
07:30 έως τις 10:30
από τον μπουφέ, ενώ
προσφέρονται και
à la carte επιλογές.

Οι διαδικασίες στην κουζίνα του ξενοδοχείου έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλα HACCP.
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Eγκαταστάσεις | Πισίνα
Στην πισίνα τηρούνται οι απαραίτητες
αποστάσεις ασφαλείας και επιτρέπεται η
χρήση της σε έναν επισκέπτη ανά 5 τ.μ.
Ποιοτικοί έλεγχοι του νερού διεξάγονται με
αυξημένη συχνότητα.
Ξαπλώστρες, τραπέζια και εξοπλισμός στον
χώρο της πισίνας απολυμαίνονται πλήρως με
αυξημένη συχνότητα.
Οι επισκέπτες πρέπει να κάνουν χρήση του
ντους πριν μπουν στην πισίνα.

Η ομάδα του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνη για την
τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας
καθώς και του επιτρεπόμενου αριθμού των
επισκεπτών που κάνουν ταυτόχρονη χρήση.
Προσφέρουμε στους επισκέπτες καθαρές
πετσέτες για χρήση της πισίνας, οι οποίες έχουν
απολυμανθεί και σφραγιστεί με ασφάλεια σε
προστατευτική συσκευασία.
Συχνοί έλεγχοι διεξάγονται στο νερό της πισίνας
ώστε να εξασφαλίζονται διαρκώς άριστες
συνθήκες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
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Oι εγκαταστάσεις
απολυμαίνονται
πλήρως με αυξημένη
συχνότητα.

Εγκαταστάσεις
Mageia Boutique
Artion Galleries

Τα μέλη
της ομάδας μας
ακολουθούν όλες τις
απαραίτητες οδηγίες
ασφάλειας και
υγιεινής.
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Ευεξία | Γυμναστήριο - Spa - Κομμωτήριο
RESERVED

Η κράτηση είναι
απαραίτητη πριν
από τη χρήση των
εγκαταστάσεων.

Έπειτα από κάθε επίσκεψη,
ο χώρος και ο εξοπλισμός
του γυμναστηρίου
απολυμαίνονται πλήρως.

Τα μέλη της ομάδας
μας ακολουθούν όλες
τις απαραίτητες οδηγίες
ασφάλειας και υγιεινής.

Οι επισκέπτες μπορούν
να απολαύσουν από την
άνεση του δωματίου τους
ένα εύρος υπηρεσιών
ευεξίας, κομμωτηρίου
και αισθητικής.

Ντάπια, Σπέτσες
Τηλ. 22980 74553, Fax. 22980 74248
Email: res@poseidonion.com
www.poseidonion.com

