
 

 

Değerli Misafirler; 

Kempinski Hotel The Dome Belek  olarak otelimizde hijyen ve temizlik standartları ile ilgili uygulamakta 

olduğumuz prosedürlerimize Covid-19 Pandemisi nedeni ile  

 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı standartları,  

 Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Konaklama Sektörü için yayınlamış olduğu tavsiye kararları ,  

 T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ile  birtakım yeni standartlar ilave edilmiştir. 

Standartların sürekliliğinin sağlanmasında iç denetim mekanizmasının yanında dış denetimler de etkindir.  
 

 Yasal Denetimler 

 Yönetim Sistemi Denetimleri 

 Acenta Denetimleri 

 3. Taraf Denetimler ile denetlenip sertifikalandırılmaktadır.  

 
  Siz değerli misafirlerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Yaşanan bu pandeminin etkisinde olduğumuz zorlu günleri göz 

önüne alarak sizlere hijyenik ve güvende hissedebileceğiniz tatil imkanı sunmak önceliğimizdir.  

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından test edilip, onaylanmış ULV sisleme yöntemi ile tüm iç ve dış alanlar dezenfekte 

edilmiştir. Yapılan bu işlemde uygulandığı tüm alanlarda iyonlaşarak uzun süreli antimikrobiyal etki yaratan  nano gümüş 

teknolojisi önem arz etmektedir. Ayrıca otel bünyesinde oluşturulan gezici dezenfeksiyon ekiplerimizle konu ile ilgili 

çalışmalar devam etmektedir. 

Tüm iç ve dış alan temassız el dezenfeksiyonu istasyon sayıları arttırılmıştır.  

Siz değerli misafirlerimizin otelimize girişinin daha hijyenik ve güvenli olması adına birtakım ek önlemler alınmıştır.  

 Tesise girişlerde temassız ateş ölçerlerle misafirlerimizin ateşleri ölçülerek kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca dezenfeksiyo n 

halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkânı ile karşılanmaktadır. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, 

maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulmaktadır.  
 

Giriş ve çıkış işlemleri sırasında sosyal mesafe göz önüne alınarak güvenli bekleme noktaları oluşturulmuştur.  İsteğe bağlı 

olarak bavullar ve diğer eşyalar, bu konuda gerekli eğitimleri almış personelimiz tarafından dezenfekte edilerek otelimize 

alınacak, siz misafirlerimizin odasına güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır.  

Misafirlerimize önceden temizlenip dezenfekte edilen kapı kartları teslim edilecektir. Register doldurmaları için bir 

kullanımlık kalemler misafirlerimize verilecektir.  

Dileyen misafirlerimiz otelimize giriş yapmadan önce ilgili otelimizin mail adresi vasıtası ile tarafımızla irtibata geçmeler i 

halinde online check in yöntemi  ile giriş işlemlerini daha güvenli şekilde yapabileceklerdir. 

 
Belli limitler dahilinde olmak üzere temassız POS makinelerimiz kullanılacaktır.  

 

Check - in işlemlerinin ardından, tesisin Covid-19 pandemisi  ile ilgili almış olduğu önlemler, değişen konsept, tatil anlayışı 

ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 

Tesis genelinde  misafirin  kolayca görebileceği yerlerde uygulanan/uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin 

görsel bilgilendirme bulunmaktadır. 
 

Misafirlerin geldikleri yer, son günlerde ziyaret ettikleri ülkeler ve ülkemizde kendileriyle irtibata geçilebilecek adres ve 

telefon numarası ile sağlık durumunu belirten  Beyanı ve konaklaması süresince Covid-19 semptomları göstermesi 

durumunda; işletmenin belirlediği Covid-19 Aksiyon Planına uyacağını taahhüt eden Misafir Beyan ve Taahhütnamesi 

Formu imzalatılır. 



 

 

Hastalık şüphesi gösteren misafir  belirlenmesi halinde, yetkililere haber verilip, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir 

alınıncaya kadar izole edilmektedir, hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanıp, KVKK kanunları gereğince bu 

durum sadece kendileri ile paylaşılarak eylem planlarımızda yazıldığı şekilde gerekenler yapılacaktır.  

Oda Temizliğinde çalışan housekeeping personel ve idarecilerimiz  tek kullanımlık maske, eldiven, önlük, bone ve yüz 

siperliği  ile çalışmaktadırlar. 
 

 

Çalışan housekeeping  personelleri tarafından kontamineye sebebiyet vermemek amacı ile banyo temizliği, kirli toplama, 

oda temizliği ile temiz ve yeni yerleştirme geçişlerinde kullan at eldiven değişimi yapılmaktadır. Oda değişimler inde ilave 
olarak eldiven maske, önlük değişikliği yapılmaktadır.  

 

Oda temizliği tek kullanımlık kağıt havlular ile yapılmaktadır.  
 

 

Oda temizliklerinde etkili kimyasal ve dezenfektanlar kullanılmaktadır. Odalar ULV sisleme yöntemi ile dezenfekte  edilip 

havalandırılmaktadır. 
 

Eller ile devamlı dokunulan yüzeylere daha çok önem verilmekte, kapı kolları, bataryalar, telefon ahizesi, kasa, televizyon 

kumandası, klima kumandası, aydınlatma anahtarları, su ısıtıcıları, kahve makineleri, minibarlar temi zlikleri yapıldıktan 

sonra ayrıca dezenfekte edilmektedir.  
  

Oda bardakları 65 derece de yıkanıp, 82 derece de durulanmaktadır. Dezenfektan menajcılar tarafından dezenfekte edilip 

sizlere sunulmaktadır. 

Misafirlerimizin günlük kullanımına hazırlanan buklet  malzemeleri dezenfekte edilmektedir. Bu ürünlere ilave olarak 
dezenfektan, ıslak mendil ve maske eklenmiştir.  

 

Havalandırma menfezleri temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Fan - coillere bakteri ve virüs önleyici klor tabletleri 

yerleştirilmektedir 

 Odaların temizliği sırasında aldığımız yeni tedbirlerle bu hijyen zincirinin bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz.    

Sizlere sunduğumuz veya üretimini yapmış olduğumuz tüm ürünlerimiz güvenli tedarikçilerden satın alınmaktadır. 

Gereken tüm kontrol ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra kabul edilip kayıt altına alınmaktadır.  

 Yeme ve içme hizmeti sunduğumuz tüm alanlarda mevcut gıda güvenliği uygulamalarımız devam etmektedir. Daha 

sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet verebilmek adına otelimizde açık büfe servis si stemimiz güncellenmiştir.  Misafir 

erişimini ile herhangi bir kontamineye sebebiyet vermemek amacı ile büfe etrafında bariyer bulunmaktadır.  Self servise 

izin verilmeyecek, görevli personelimiz büfelerde devamlı bulunacak, gerekli yönlendirmeleri ve servis i sağlayacaklardır. 

Bu konuda eğitimli personellerle karşınıza çıkmak için sabırsızlanıyoruz.  

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmiştir.   
 

Self servis seklinde kullanılan çay ve kahve makineleri misafirlerimiz tarafından kullanılamayacaktır. Her türlü soğuk ve 

sıcak içecek görevli personel tarafından servis edilecektir.  

 
Masa örtüsü ve bez peçete kullanılmayacaktır, menaj takımları yerine tek kullanımlık tuz,karabiber, şeker, peçete, kürdan 

pipet  sunulacaktır. 

 

Servis yapan ve boş toplayan personel eldiven renklerine göre birbirinden ayrılarak fiziksel mesafeye uygun şekilde hizmet 
sunacaktır. 

 

Yemek salonları, toplantı salonu, pasta solonu, çok amaçlı salon, konferans salonu,  lobby, resepsiyon alanı, oturma 

salonu, bar,  satış üniteleri, açık a lanlarda yer alan oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevres i ve kıyıda 

bulunan gölgelikler, şezlong gurupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak 



 

 

düzenlenmiştir. Sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınıp, işaretlemeler yapılmış olup plana uygun kapasiteden fazla 

misafir kabul edilmemektedir. 

Tüm alanlarda aldığımız aksiyon ve uyguladığımız tedbirlerle hijyenik ve güvenli bir tatil yapmanız önceliğimizdir.  

Fıtness salonumuzda  güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanmaktadır, aynı anda kullanacak 

kişi sayısı ve süresi sınırlandırılıp, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve 

ekipmanların temizliği sağlanmaktadır. Bu mahallerde sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire 

sunulmaktadır. 

Havuz temizlikleri her zaman olduğu gibi herhangi bir hastalığa veya salgına yer vermeyecek standartlara uygun kimyasal 

değerlere göre yapılmaya devam edecektir.  

Klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında olup, periyodik ölçümlerin izlenebilirlik kayıtları 
tutulmaktadır. 

Plaj-havuz havluları görevli personel tarafından misafir kullanıma sunulmaktadır.  

Genel tuvaletlerin giriş kapıları stoper ile sürekli açık konumda tutulmaktadır.  

Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı b ilgilendirme yapılmıştır. 

Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç, malzeme, donanımın periyodik 

bakımları ve sterilizasyonu sağlanmaktadır. 
Tüm kapalı alanların sıklıkla doğal havalandırması sağlanıp. Klimaların , havalandırma sistemlerinin filtreleri belirli 

periyotlarla değiştirilmektedir.  

Tesis içi belirli aralıklarla  çöp kovaları sabitlenmiş olup tek kullanımlık tıbbi atık çöp poşeti tahsis edilmiştir.  

 
Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun dezenfeksiyon malzemeleri ile ve uygun sıklıkta 

yapılmakta, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulmaktadır.  

 
Kapalı alanlar ULV sisleme yöntemi ve/ veya UV-C lamba ile dezenfekte edilmektedir.  

Golf transfer araçları her transferden sonra temizlenip, dezenfeksiyonu sağlanmaktadır .  

Buggy ler her kullanım sonrası temizlenip, dezenfekte edilmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı covid-19 tedbirleri kapsamında çocuk kulübü ve oyun parkları hizmet vermemektedir. 

Siz değerli misafirlerimiz ile doğrudan veya dolaylı seklide ilişki de olan ve aynı zamanda birbirleri ile 
temas halinde olduğunu bildiğimiz otel çalışanlarımızın hijyeni, onların sağlıklı kalmaları ve bu konuda  

bilinçlenmeleri, etkili bir genel hijyen uygulaması için e n önemli faktörlerden birisidir. Bu sebeple; 

Çalışanlarımızın düzenli sağlık kontrolü yapılıp, birlikte yaşadığı kişilerin COVID -19 açısından izlenebilmesi için personelden 

periyodik bilgi alınmaktadır. 

Tüm çalışanlara salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmiş olup verilmeye devam edecektir.  

Çalışanlarımızın her mesai öncesinde  temassız ateş ölçerler  ile termal ölçümü yapılmaktadır. Olumsuz bir durum olması 
halinde KVKK kanunları gereğince bu durum sadece kendisi ile paylaşılara k eylem planlarımızda yazıldığı şekilde gerekli 

prosedür uygulanacaktır.  

  

Çalışanlarımıza , çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu  
donanım (maske, cerrahi maske, eldiven, önlük, siperlik gibi) ile el dezenfeksiyon imkânı sağlanmakta ve kullanımı ile ilgili 

eğitimler verilmektedir. 

Çalışanlarımızın kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmaktadır.  
 

Çalışanlarımızın soyunma odaları-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun 

olarak düzenlenmiştir. 

Yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmış olup, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiy onu 
düzenli olarak sağlanmaktadır. 

 



 

 

 

Tesis bünyesinde bulunan personel lojmanı içerisinde  sosyal mesafe kuralları baz alınarak konaklama yapılmaktadır. 
Personel olmayan kişilerin erişimine izin verilmemektedir. 

Otelimizde çalısanlarımız için sertifikalı İşyeri Hekimimiz  ve İş Güvenliği Uzmanlarımız görev yapmaktadır. 

 

Tüm alanlarda aldığımız aksiyonlarla  dinamik ve güncel kalmaya devam edeceğiz. 

Oluşan yeni normallerimizi birlikte deneyimlemek adına sizleri otelimizde görmekten mutluluk duyacağız.  

Kempinski Hotel The Dome Belek Yönetimi  

 


