
 

2020 Yılı Yaz Sezonu Hijyen ve Hizmet Konsepti 

Bilindiği üzere 13 Mart 2020 tarihinde  ilk Covid 19 vakası ile ülkemizde mevcudiyeti 

belirlenen COVİD 19 Pandemi salgını  başta tüm devlet kurum ve kuruluşları ile Sağlık 

Bakanlığı ve çalışanlarının  yoğun ve fedakar çabaları başta olmak üzere tüm halkımızın 

sağduyu ve işbirliği ile bu felaket daha kötü sonuçlar doğurmadan atlatılmış ve tüm 

sektörlerde derin etkileri olmuştur. 

Bu sektörlerin başında Turizm sektörü gelmektedir. Sezon başı olması nedeni ile salgın 

Turizm sektörüne ve  çalışan tüm turizm personeline ciddi zararlar vermiştir. Bu Pandemi 

aynı zamanda insanlığın yaşantısında tüm alışkanlıkları ve bilinenleri tersine çevirmiş ve 

yeni bir yaşam tarzına geçişi sağlamıştır. Turizm sektöründe de mevcut ve geçmişten 

bugüne kadar gelen hizmet kuralları ve hizmet anlayışı değişmiş ve yeni Hijyen ve sağlık 

kurallarını beraberinde zorunlu kılmıştır. 

Bu anlayış çerçevesinde otellerimiz adına  2020 yaz sezonu 15 HAZİRAN 2020 tarihinde 

açılmış olacaktır. Bu tarih itibarı ile otellerimiz hizmet ve servis konseptinde aşağıda 

belirtilen değişiklikler gerçekleşecektir. Bu konsept değişikliği ile amacımız misafirlerimize 

otelimizde evlerinden daha güvenli  bir şekilde tatillerini  geçirme inancını ve realitesini 

oluşturmaktır. 

GİRİŞ İŞELEMLERİ 

1. Misafirlerin Resepsiyonda giriş işlemleri esnasında Covid 19 ile ilgili hikayelerinin 

kayıt altına alınması ve bilgilendirme 

2. Misafirlerimizin Otomatik ve sensörlü Sağlık Bakanlığı İzni ile üretilmiş ve onaylı  

Hijyen tünellerinden geçirilerek dezenfektan işleminin yapılması 

3. Bavul Çanta ve Çocuk Arabası ve benzeri malzemelerin  Hijyen tünellerinden  

geçirilmek koşulu ile Dezenfektan işleminin yapılması 

4. Resepsiyonda kontrol bariyerleri ve sosyal Mesafe şeritleri 

5. Termal kamera ve Vucut sıcaklığı Kontrolü 

6. El Dezenfektanları 

7. İsteyen her misafirimize ücretsiz maske ve eldiven temini 

8. Güvenli bir şekilde odalarına refaket, 

 



 

GENEL KULLANIM ALANLARI 

1. Tüm alanların Covid-19 ile İlgili görsellerin asılması ve uyarıların yapılması 

2. Tüm alanların günlük Hijyen Pulvazatöri ile dezenfektan yapılması 

3. Yiyecek ve İçecek ünitelerinde maximum 1 aile sayısı ile oturma kısıtlaması 

4. Yiyecek ve İçecek Ünitelerinde masalar arası mesafenin  2 metre ve üstünde 

organize edilmesi 

5. Hizmet veren personelde maske ve bez eldiven kullanımı zorunluluğu 

6. Havuz alanlarının şezlong ve şemsşyelerinin minimum 2 metre sosyal mesafe 

aralığında yerleşkesinin sağlanması ve günlük  dezenfektan işlemleri 

7. Barlarda çalışan personellerin eldiven ve maske kullanımlarının sağlanması 

8. Bar desklerinde içecek alımı için bariyerler ve sosyal mesafe ve temas şeritlerinin 

teşekkülü 

9. El dezenfektanları  

10. Plajda 3 metre aralığının korunması ve aileye özgü kullanım alanları ve Dinlenme 

köşeleri 

 

RESTAURANT-BARLAR 

1. Maskeli ve eldivenli personel, gerektiğinde koruma siperlik  

2. Temizlik sonrası yemek öncesi tüm mekanların Hijyen Pompaları ile düzenli 

dezenfektanı 

3. Mutfak ve restaurant girişlerinde el dezenfaktanları konulması 

4. Mutfak ve Restaurant girişinde personel için Dezenfektan tüneli 

5. Açık Büfe, yemek çeşitleri sayısının azaltılması ve yemek dağıtımlarının  personel 

tarafından icra edilmesi ,misafirin servis kaşık ve maşalarına el temasının ortadan 

kaldırılması 

6. Tek tüketimlik ambalajlı ekmekler, el temaslı kesilmesi gereken ekmek çeşitleri 

servisten kaldırılacaktır. 

7. Masalar arasındaki 2 mt lik sosyal mesafe 

8. Açıkta sunulan ayran meyve suyu ve benzeri içecekler servisten 

kaldırılması,İçeceklerin doğrudan masaya servis edilmesi 

9. Masaya İçecek Servisinin Yapılması -Self servisin iptali 

10. Barlarda tek kullanımlık sular ve meyve suları 

11. Tuzluk, Biberlik ve Peçeteliklerin iptali, tek kullanımlık tuz ve biberlik servisi, 

12. Kaşık Çatal ve Bıçakları kağıt muhafazalarda servis edilmesi 

13. Bir masanın birden fazla misafirin kullanımına izin verilmemesi 

14. Yemek Sonrası temizlik ve dezenfektan 

 

 



 

 

MUTFAK 

1. Mutfak girişinde Dezenfektan tüneli 

2. Mal alımlarında kasa kutu ve teneke ambalajların dezenfektan tünelinden 

geçirilerek mal kabulü 

3. Meyve ,Sebze kabulü ,yıkama ve hazırlıklarında Full Ozon Dezenfektan sistemi 

4. Çeşme sularında Ozon sistemi kullanımı 

5. Yemek sunumlarında  ve yemek reşolarında 70 C kuralından taviz verilmemesi 

6. Galoş ve bone kullanımın zorunlu tutulması 

7. Yiyecek hazırlık mekanlarında  ozan sistemi ile koku ve mekan havalandırma 

dezenfeksiyonu 

8. Yiyecek hazırlama ,sunum ve saklama HCCP prosedürlerinin uygulanması 

9. Snack Barlarda ,A la Cart restaurantlarda % 50 kapasite azaltımının yapılarak 

sosyal mesafeye uyulması 

10. Servis sonrası dezenfektan 

 

HAVUZLAR-PLAJ -LUNAPARK-AQUA ve ANFİTİYATRO  

1. Dijital göstergeler ile Havuz  suyu Klor seviyelerinin otomatik olarak 

görünürlüğünün sağlanması 

2. Havuz Çevresinde bulunan  sezlong ve şemsiyelerde 2 metre kuralının 

uygulanması 

3. Temaslı ve çoklu havuz oyunları ile teması yüksek animasyon yarışmaları  ve 

benzeri oyunların kaldırılması 

4. Anfi Tiyatrolarda kapasitenin azaltılması ,kişiler arası 2 koltuk boş kırakılacak 

şekilde koltukların sökülmesi ,giriş ve çıkışların farklı yerlerden yapılması 

5. Showların azaltılması ve Barlarda Canlı müzik ve müzik dinletilerine önem 

verilmesi 

6. Luna Parkta mevcut oyun gruplarının her kullanım sonrası dezenfektanı 

7. Luna Parkta sıra bekleme aralıklarında sosyal mesafeye uyulması 

8. Aqua Parkta Kaydıraklarlarda sosyal mesafeye uyulması 

9. Günlük tüm şezlong ve şemsiye ile el temaslı Lunapark ve Anfi oturma gruplarının 

,oyun salonu oyun makinası ve sehpalarının dezenfektan pompası ile dezenfekte 

edilmesi 

10. Gece Clublerinin kapatılması ve bu alanlarda görsel Showların yapılması 

11. Tenis Cortları, Sağlık Klubü ve Fitnes aletlerinin düzenli dezenfektanlarının 

yapılması ve Havluların poşet içinde sunulması 

 

 



SPA ve FİTNES KULLANIMI 

1- Rezervasyon sistemi ile çalışma  

2- Mask eve siperlik ile eldiven kullanım zorunluluğu 

3- Tek kullanımlık  malzemeler 

4- Her uygulama sonrası dezenfekte ve Hijyen  temizliği 

5- Sorumlu ve görevli personel temini 

6- Kapasite azaltımı ve kısıtlı mekan kullanımı 

7- Cilt ve güzellik hizmetlerinin iptal edilmesi 

8- Misafirler için Terlik ,Eldiven,ve Maske Temini 

9- Sürekli havalandırma ve Taze hava sirkülasyonunun sağlanması 

10- Bakanlık Onaylı Malzeme ve Ürün kullanımı 

 

KONAKLAMA ÜNİTELERİ 

1. Yatak koridorlarında  sürekli dezenfektanı 

2. Personelde eldiven ve Maske zorunluluğu 

3. Temizlik sonrası odanın Hijyen  Pompası ile dezenfektanı  

4. Dezenfektan sonrası minimum 12 saat sonrası odanın misafir kullanımına 

sunulması ve yatak üzerine Dezenfekte uyarı yazısı bırakılması ve ertesi gün 

odanın kullanıma açılması 

5. Kirlilerin özel torbada toplanması 

6. Çamaşır yıkama sonrası  malzeme paketlemelerinde naylon torbalar içerisinde ve 

kapalı dağıtım yapılması ve çamaşırın depolanması 

7. Odalarda misafire özgü dezenfektan  

8. Odalara  maske  konulması  

9. Asansörlerde personel görevlendirme ve sürekli Hijyen dezenfekte uygulamaları 

 

 

 

 


