PROCEDURI IMPLEMENTATE IMPOTRIVA COVID-19
Pornim la redeschiderea hotelului „Opal by the sea” cu gîndul la
siguranța oaspeților și angajaților. In vederea garantãrii continuitãții
activitãților de cazare în condiții stricte de siguranțã, s-au implementat
recomandãrile Ministerului Sãnãtãții pentru gestionarea riscului igienicosanitar, precum și un set de mãsuri suplimentare în materie de prevenire și
gestiune a urgenței epidemiologice:
•
•

•
•
•
•
•

•

•

personalul hotelului este monitorizat zilnic;
existã semnalisticã specificã pentru oaspeți privind distanțarea socialã
și afișe cu igiena corectã a mîinilor și frecvența acesteia, dispuse în
spații comune;
sunt instalate aparate dezinfectante la intrãrile în hotel;
folosirea lifturilor va fi facutã doar dacã este strict necesar, de cel mult
4 persoane simultan (membrii ai aceleași familii);
personalul care executã operațiunile de curãțare și dezinfecție este
instruit corespunzãtor;
camerele hotelului sunt dezinfectate dupã fiecare ședere (sejur) prin
nebulizare, cu substanțe care distrug inclusiv Covid-19.
recepția hotelului are la imediata dispoziție numerele de telefon ale
autoritãților de sãnãtate, centre medicale, spitale publice sau private și
centre de asistențã pentru utilizare oricînd este nevoie;
recepția are la dispoziție un kit medical care include urmãtoarele
elemente: dezinfectant/șervețele antibacteriene pentru curãțarea
suprafețelor, mãști pentru fațã, mãnuși de unicã folosințã,
îmbrãcãminte cu mîneci lungi, saci pentru deșeuri cu risc de
contaminare;
pentru recepție s-a amenajat cu panouri de protecție.
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Inainte cu 2-3 zile de check-in (data sosirii) toți turiștii au obligația
completeze o declarație pe proprie rãspundere;
pentru a evita riscurile generate de manipularea banilor, încurajãm
plãțile prin mijloace elctronice (card, OP);
ușile intrãrilor în hotel vor fi permanent deschise, pentru ca oaspeții și
personalul sã nu fie nevoit sã atingã mînerele ușilor;
mesele pe terasã vor fi dispuse la distanța recomandatã; servirea
meselor incluse sau a la carte se va face la terasa hotelului, panã în
momentul cand autoritãțile statului vor permite operarea în interiorul
restraurantului;
toate spațiile comune și camerele se vor aerisi zilnic;
produsele folosite pentru dezinfectare/curãțare sunt avizate de
Ministerul Sãnãtãții, însoțite de certificãri împotriva coronavirus;
angajații vor purta mãnuși și mascã de protecție și vor fi informați
permanent cu privire la mãsurile de siguranțã ce trebuie respectate;
deși SarsCov-2 nu se transmite prin aer, ci de la o persoanã la alta prin
particule mici din nas sau gurã atunci cand o persoanã infectatã tușește
sau expirã, se va acorda atenție, ca în circumstanțe normale,
monitorizãrii stãrii filtrelor și menținerea corespunzãtoare a dozei de
înlocuire a aerului interior. Vor fi verificate, de asemenea, funcționarea
corespunzãtoare a echipamentelor de ventilație.

SÃNÃTATEA TUTUROR ESTE PE PRIMUL LOC!
VÃ ÃŞTEPTÃM CU DRAG ŞI CU INCREDERE SÃ VÃ PETRECEȚI
URMÃTORUL SEJUR LA HOTEL OPAL!
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