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 مثل همیشه بزرگترین اولویت ما ؛

 .سالمت مسافران و کارمندان مان می باشد

 .از اینکه می توانیم برای شما تعطیالت فراموش نشدنی همراه با سالمت  و بهداشت ارائه دهیم بسیار خوشحالیم

 

اورنج کانتی مفتخر است اعالم کند موارد مشخص شده از طرف وزارت فرهنگ و گردشگری در مورد اصول مراقبتی مجموعه هتل های 

 .را در تمام تاسیسات خود رعایت می کند 19_کووید 

 

 COVID-19  درباره اقدامات

 

 

 

 

 

 

 

 

  شده است هیته یعمومحوطه م یبرا یاجتماع رعایت فاصلهبرنامه. 

 نندیرا بب ده ش جادیا یفاصله اجتماع یاطالعات و نشانه ها  یتوانند به راحت یم همانانیشود ، م تیرعا دیكه با ینیدر رابطه با قوان  ، 

 پذیرش موجود  تیاز ظرف یشتریب همانانیمطابق برنامه ، م. شده است یزیهتل مجدداً برنامه ر تی، ظرف یاجتماع فاصله نیبا حفظ قوان

 .شدنخواهند 

 شود یم یریاندازه گ همه مهماناندمای بدن با دماسنج بدون تماس  هتل های  یدر ورود. 

 شود یکننده دست استقبال م یکننده و ضد عفون یضد عفون زیر پایی  با مهمانانهتل از یها یدر ورود. 

 شود یم در اختیارشان قرار دادهمصرف بنا به درخواست مهمانان  کباری یماسک هادستکش و مانند  یشخص حفاظت لیوسا. 

  یمگرفته در صورت وجود روز گذشته در آنها اقامت داشته و بیماری های خاص  41اطالعات مهمانان اعم از مکان و شهر هایی که در 

 .شود

 شود یانجام م یفاصله اجتماع نیقوان تیبا رعا عیمراحل ورود سر. 

 درخواست  همانانیاز م. صورت گرفته است یاطیمشخص شده اند و همه اقدامات احت یاجتماع فاصله نیمطابق با قوان یعموم حوطهم هیکل

 .شود یهشدار داده م رعایت نکنند،که  یبه مهمانان. کنند یرویپ یفاصله اجتماع نیکه از قوان می شود

  نیکودکان و زم یناهار خور/  یباز یزهایم. شوند یم رفتهیکالب پذ ینیدر مبا رزرواسیون ،  یاجتماع فاصلهکودکان مطابق مقررات 

 .شود یمرتبا انجام مهوا  هیمتر باشد و تهو 4.1شود که فاصله حداقل  یداده م بیترت یبه گونه ا یشخص یها یباز

 پاک شده 07  الکل سپس با. شوند یم زیتم ندهیبا آب و مواد شو به طور مرتب یباز نیزم زاتی، تجه یسرگرم زاتیها ، تجه یاسباب باز ٪

 .شود یو خشک م

 درجه و یا نشانه های  83کودکانی که تب باالی  .کالب انجام خواهد شد ینیم یکودکان در ورود یتماس ریغبا دما سنج تب  یریاندازه گ

 .راهنمایی خواهند شدبیماری را داشته باشند به خانواده هایشان اطالع داده می شود و به موسسه بهداشت  

 یدر دسترس کودکان قرار نم دست یکننده ها یضد عفون. وجود دارد یو خروج یبهداشت دست کودکان در ورود یبرا هاکننده  یضد عفون 

 .می توانند استفاده نمایندتحت نظارت کارمندان  زیو کودکان ن رندیگ

 مهمان وجود  یعموم و توالت یعموم یکاربر یدارا های یدر ورودو مختلف  یدر مکانهاها کننده  یضد عفونو کننده دست  یضد عفون

 .دارد

 زیپس از هر بار استفاده ، تم. در دسترس خواهد بود داد افراد و مدت زمان استفاده ،و با توجه به تع  یستمیسرزرو تناسب اندام با  باشگاه 

  .شود یم نیمطابق با استانداردها تضم یبا مواد بهداشت زاتیکردن تجه

 شوند یاستفاده باز نم یبرا حمام ، سونا و اسپا  یواحدها. 
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 شوند یمداده  همانیم به شوند و توسط کارمندان مسئول یم یها نگهداربسته بندی در  یساحل - یاستخر یحوله ها. 

   پرسنل خدمات با . فاصله خواهد بودمتر  یسانت 07 بین صندلی های کنار هم و متر 1.5 در محوطه های سرو غذا و نوشیدنی بین میزها

 .خواهند کرد و سرویس دهی خدمت فاصله اجتماعی نیقوان تیرعا

  ما انجام  همانانیم یگالس بسته خواهد شد و ارائه توسط کارمندان آشپزخانه طبق خواسته ها ی، با پلکس افتیبرنامه بوفه باز ادامه خواهد

 .خواهد شد

  خدمات توسط پرسنل مربوطه  نیا. دستگاه پخش کننده آب وجود نخواهد داشت و قهوه و یدستگاه پخش کننده چا چیه یعموممحوطه در

 .شود یخدمات ارائه م

 محصوالت  باجات ، دستمال ، منوها  هی، قند ، نمک ، ادو سیسرو لی، وسا ی، صندل یناهار خور یزهایماز  همانانیم پس از هر بار استفاده

 .دشخواهد استفاده مصرف  کباریبا بسته بندی جات ، دستمال  یترش، جات  هیاز شکر ، نمک ، ادو. خواهد شد تمیز بر الکل یمبتن

 یم زیشده تم یمحصوالت ضد عفون بادرب  رهیتلفن ، کنترل ، دستگ رینظ زاتیو تجه ی، اتاق ها ، سطوح دست همانیاسکان م افتنی انیبا پا 

 .در اتاق ها موجود خواهد بودبار مصرف کیشخصی  شویندهمواد . شوند

  کرد ندخواه استفاده هر اتاق یمصرف برا کباریدستکش زده و از  ماسکها اتاق پرسنل برای تمیز کردن. 

  مهمان  دیجد یورودبرای شده و  یساعته ضد عفون 41قانون  هرکدام از مهمانان بابعد از خروج شوند و  یم انجام اتاقها بطور مرتبتهویه

 .شود یم آماده

 اطراف ساحل فراهم شده است طینظافت و بهداشت آب استخر ، استخر و مح. 

  8-4 نیبدر استخر های روباز سطح کلر ppm  4.1-4 در استخر های سرپوشیده و ppm یدوره ا یها یریاندازه گبا . شود یم ینگهدار 

 .شوند یدنبال مکنترل و 

 

 

 

 درباره کارمندان ما

 مشخص  یفاصله اجتماع نیمطابق با قوان هینقل لیحمل وسا تیظرف. شود یمرتباً انجام م ضد عفونیکردن و  زیپرسنل ، تم  هینقل لیدر وسا

 .شود یشده در بخشنامه ها انجام م

 در هنگام ورود و خروج  کارمندان با دماسنج بدون تماس دمای بدن و تب آنها اندازه گیری می شود. 

  دهند یانجام م یپزشک ناتیمعاکارمندان ما در فواصل منظم. 

  شوند یم یند و قبل از شروع کار ضد عفونکن یم عویضروزانه  تیونیفورم های خود را کارمندان ما. 

 وجود دارد بخش کارمنداندر  یضد عفون یاز واحدها یتعداد کاف. 

  کنند یمصرف استفاده م کباریاز ماسک و دستکش  محوطهکارکنان ما که در همه. 

 وجود داردو نحوه ضد عفونی بهداشت رعایت و  دارریگوا یها یماریبز ا یاطالعات کارمندان مشترک حوطه در م.  

 کنند یتوجه م یاجتماع فاصله نیکارمندان ما با مهمان به قوان. 

 و  یریشگیپ ی، روش ها یریدر مورد همه گ یبهداشت یها میو ت یتخصص ی، همه کارکنان ما توسط شرکت ها یریهمه گ دوران یاز ابتدا

 .رندیگ یآموزش م یآلودگ طیشرا

 و  ییخدمات غذا هیدر کل یسطح اقدامات بهداشت نیباالتر نهیزم نی، در ا میهست ییمواد غذا یمنیاز ا 11777 زویا نامهیگواه یما دارا

 .شود یارسال م زیآنال یو آب برا ییمواد غذا یشود و نمونه ها یدنبال م یدنیآشام

 

 میمهمانان خود را مالقات کنو تدبیر تا با دقت  میصورت گرفته است و ما آماده هست یاطیتمام اقدامات احت

 


