
 

Tedbirlerimiz Hakkında Bilgilendirme (COVID-19) 

 

Değerli misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini önemsiyoruz. 

İçinde bulunduğumuz güncel şartlarda, tüm gelişmeleri ve Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının tavsiye ve 

düzenlemelerini takip ediyor ve uyguluyoruz. 

Otele varıştan ayrılışınıza kadar huzurunuzu korumak amacıyla aşağıdaki önlemleri yürürlüğe koyduk. Diğer tedbir ve 

önlemlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

•  Misafir odalarının günlük ve konaklama sonrasındaki temizliklerinde ve tekstil ürünlerinin çamaşırhanemizde 

yıkanmasında dezenfektanlı temizleyiciler ve deterjanlar kullanılmaktadır. Kişisel bakım ve banyo malzemeleri olarak 

tek kullanımlık buklet ürünler sunulmaktadır. 

•  Güncellenmiş temizlik protokolümüz uyarınca tesisimizdeki genel alanların temizlik ve dezenfeksiyon sıklıkları 

arttırılmıştır. Gerekli düzenlemeler ve işaretlemeler yapılarak sosyal mesafe kuralları tüm ortak alanlarda 

uygulanmaktadır ve bu alanlar sıklıkla havalandırılmaktadır. Otel girişlerimizde otomatik kapı sistemi mevcuttur. 

•  Tesisimizde çeşitli noktalarda el dezenfektanı stand ve istasyonları ile dezenfeksiyon paspasları bulunmaktadır. 

•  Otele giriş ve çıkış işlemleri sırasında tam ve güvenli bir izolasyon sağlanmıştır.  

•   Çalışanlarımız, salgın önleme ve kontrolü konusunda aldıkları eğitim ile birlikte sağlanan maske ve kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanarak gerekli kişisel önlemleri almaktadır. Otelin personel girişinde el dezenfeksiyon imkanı ve 

çalışanlarımızın kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanır. 

•  Yeni düzenlemeler doğrultusunda otelimizde düzenli olarak temassız ateş ölçümü yapılmaktadır.  

•  Yiyecek-İçecek hizmetleri gıda güvenliği pratiklerine uygundur. Servise sunulan tüm malzemeler, tam sterilizasyonu 

garantilemek adına dezenfektanlı bulaşık deterjanı ile endüstriyel bulaşık makinelerinde yıkanır. Tek kullanımlık 

paket tuz, karabiber ve şeker ile dezenfektanlı ıslak mendiller kullanılmaktadır. Fiziksel mesafe kurallarına uygun 

olarak Mori restoranımızın deniz kenarındaki açık alan bölümünde özel masa ve oturma yerleşimi uygulanmaktadır. 

•  Nesneler aracılığıyla teması azaltmak amacıyla menülerimiz web sitemizde online olarak ve QR (Kare) Kod 

aracılığıyla kişisel akıllı telefonunuz veya tabletiniz üzerinden erişiminize açılmıştır.  

•  Havuz ekipmanları ve alanları ile havluların sıklıkla temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Yüzme havuzu 

değerleri ve klor düzeyleri gözlemlenmekte ve yetkililerin düzenleme ve tavsiyelerine uygun seviyelerde 

tutulmaktadır.  

•  Oda girişlerinde temassız oda kartı sistemi kullanılmaktadır. Oda ve havlu kartları ile asansör ve elektrik düğmeleri, 

merdiven korkulukları, odalarda bulunan kumanda, telefon ve su ısıtıcılarının sıklıkla dezenfeksiyonu yapılır. 

Alışık olduğunuz misafirperverlik ve hizmet kalitesi ile sizleri Yacht Classic Hotel’de ağırlamaktan mutlu olacağız.  

Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. 

Yacht Classic Hotel 


