Tesis içi Salgın Eylem Planı
v 23 Nisan Caddesi No.2 adresinde mukim tesisimiz Büyükada Princess Hotel’in koronovirüs sorumluları
Fatoş Sinem Tanık (0 553 00 9818), Fatih Kara (0 532 012 71 75) ve Hasan Göngül (0 542 774 20
56)’dür.
v Tesisimize en yakın sağlık kuruluşu Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyükada Ek
Hizmet Binası’dır. Adresi; Nizam Mah. Çankaya Caddesi Albayrak Sok. No.16 Büyükada İstanbul’dur.
Telefonu 0 216 382 50 05’dir.
v Tesisimizde tüm alanlara ilişkin yapılacak temizliklerde uyulacak standartlar, temizlik esnasında
kullanılacak koruyucu ekipmanlar ve bu ekipmanların kullanım süreleri koronavirüs sorumluları
tarafından personeller için belirlenmiştir. Tüm personeller sosyal mesafe kurallarına ve bunlara bağlı
işaretlemelere uyarlar. Tesis içinde iken daimî olarak maske ve siperlik kullanırlar. Tüm personeller
Hijyen Sertifikası’na sahiptir ve düzenli olarak teorik ve pratik eğitimler alırlar.Personellerimizin ateş
ölçümleri işe giriş ve çıkışlarda günlük olarak yapılmakta ve PAÖT (Personel Ateş Ölçüm Takip Çizelgesi)
ile kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca, PTİH (Personel Temas & İzlem Haritası) ile otel içindeki günlük
hareketleri takip edilmektedir.
v Tesisimizin giriş alanında dezenfektanlı paspas kullanılmaktadır. Tesisimizde ortak - genel kullanım
alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemeleri ve atık kutuları mevcuttur. Bu alanlar için ATD (Alan
Takip Denetim Çizelgesi) ile uygulanan temizlik, havalandırma ve dezenfekte işlemleri günlük olarak
kayıt altına alınmaktadır.
v Resepsiyon alanımızda dezenfektan ve tek kullanımlık maske ihtiyaç olması durumunda
misafirlerimizin kullanımı için bulundurulmaktadır. Personellerimiz ile misafirlerimizin minimum zaman
geçirmeleri ve işlemlerini kolay bir biçimde tamamlamaları için tüm önlemler alınmıştır. T.C. Turizm
Bakanlığı’nın 12.05.2020 tarihli ve E-339385 sayılı 2020/6 no’lu genelgede Genel İlkeler ve Bildirimi
başlığı altında ifade edildiği şekilde bilgilendirme yapılır ve taahhütname alınır. Resepsiyon alanımızda
aynı anda maksimum 1 personelimiz görev yapmaktadır.
v Kat alanlarımızda yapılan işlemler ve bu işlemleri hangi personellerin saat kaçta gerçekleştirdiği KOTTD
(Kat Oda Temizlik Takip ve Denetim Çizelgesi) ile günlük olarak kayıt altına alınmaktadır. Katlarımızda
aynı anda maksimum 2 personelimiz görev yapmaktadır.
v Odalarımız misafirlerin otelden ayrılmasını takiben öncelikli olarak 2 saat havalandırılır. Genel temizliği
yapılır ve misafir kabulü için hazır tutulur. Televizyon ve klima kumandaları, klima, kapı kolları, musluk
başlıkları, yatak başlıkları ve ıslak alanlar her misafir otelden ayrıldığında özenle dezenfekte edilir.Tüm
tekstil ürünleri 90 derede yıkanıp kurutma makinelerinde temizliği sağlanmıştır.Periyodik olarak Sağlık
Bakanlığı Onaylı Biyosidal 2 ve Biyosidal 4 belgeli nano gümüş iyon teknolojili dezenfektan ile ayrıca
dezenfekte edilir. Misafirler saat 14:00’ten önce odaya giriş yapamazlar. Oda temizliğinde aynı anda
maksimum 2 personelimiz görev yapmaktadır.
v Mutfağımızda yiyecek – içecek hazırlıklarında, mal kabulünde ve ürünleri saklama koşullarında devletin
ilgili kurumlarının yönergeleri takip edilmektedir. Ayrıca, mal kabulleri MKTÇ (Mal Kabul Takip
Çizelgesi) ile günlük olarak kayıt altına alınmaktadır.
v Kahvaltı salonumuzda kahvaltı esnasında kullanacağınız çatal kaşık ve bıçaklarınız sizler için dezenfekte
edilerek misafirlerin kullanımı için şeffaf ambalajlarda muhafaza edilmektedir. Masalarınıza tek
kullanımlık dezenfektanlar,tuz,karabiber ve şeker temin edilmiştir. Masa düzenleri sabit tutulmaktadır
ve sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak işaretlidir. Kahvaltı servisimiz kahvaltı tabağı şeklinde
ilgili personelimiz tarafından masalarınıza yapılacaktır.Kahvaltı salonumuzda aynı anda maksimum 2
personelimiz görev yapmaktadır ve maksimum 36 kişi aynı anda kahvaltı edebilir.

