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l B�g Blue Sky Hotel olarak s�z değerl� m�safirler�m�z�n sağlığı ve güvenl�ğ� her zaman 
öncel�ğ�m�zd�r.Cov�d-19 pandem� süres�nce de otel�m�zde sağlık ve huzur dolu b�r tat�l geç�rmen�z� 
sağlamak �ç�n önlemler�m�z� en üst düzeye aldık.

l Otel yönet�m� olarak Dünya Sağlık Örgütü ve İlg�l� Türk�ye Cumhur�yet� Bakanlıklarının  güncel 
gel�şmeler�n� ve yönergeler�n� yakından tak�p ed�yor ve uyguluyoruz. Süreç yönet�m� �ç�n 
oluşturduğumuz Pandem� Ek�b�m�z çözüm ortağımız olan Uluslararası Bureau Ver�tas  �le b�rl�kte 
gerekl� prosedür ve uygulamaları büyük b�r t�t�zl�kle yönetmekted�r.

l Otel�m�z k�myasal tem�zl�k ürünler� konusunda uluslararası marka olan D�versey firması �le 
çalışmaktadır. Tüm personel�m�z her alan �ç�n uygun tem�zl�k malzemes�, farklı ek�pmanlar �le tem�zl�k 
ve dezenfeks�yon  �şlemler� �ç�n  düzenl� araklılar �le detaylı Cov�d-19 Pandem� eğ�t�mler� almaktadır.

l Tes�s�m�z Güvenl� Tur�zm Sert�fikasyon Programı çerçeves�nde yayımlanan "Konaklama 
Tes�sler� ve Tes�sler Bünyes�nde Yer Alan Yeme & İçme Ün�teler�nde Pandem� Süres�nce Uygulanacak 
COVID-19 ve H�jyen Uygulamaları Değerlend�rme Kr�terler�" kapsamında �stenen koşulları yer�ne 
get�rd�ğ� �ç�n Güvenl� Tur�zm Sert�kasını almıştır. (Sert�fika No:BVI-TR-136)

l Ayrıca Pandem� dönem�nde çok daha d�kkatl� olunması gereken Çevre k�rl�l�ğ� sorununun 
çözümünde rol alan Otel�m�z, Türk�ye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından ver�len Sıfır Atık 
Belges�n� almıştır. Çevreye olan duyarlılığımız çerçeves�nde tüm kullanım alanlarında oluşan atıklar 
ayrıştırılarak atık yönet�m s�stem�m�z doğrultusunda tes�s�m�zden uzaklaştırılmaktadır.
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PERSONELLER İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l Personel adaylarımız gerekl� sağlık kontroller�n� anlaşmalı olduğumuz özel hastaneden 
yaptırmaktadır. Otel doktorumuzun çıkan raporlar üzer�ndek� �ncelemeler�ne göre personeller�n �şe 
alımları onaylanmaktadır.

l Personeller�m�z �lk �ş gününden �t�baren anlaşmalı olduğumuz uluslararası danışmanlık 
firması ve �ş güvenl�ğ� uzmanımız tarafından düzenl� aralıklar �le Cov�d-19 Pandem� eğ�t�mler�n� 
almaktadır.

l Personeller�m�ze h�zmet eğ�t�mler� ve pandem� süres�nce yapılacak uygulama faal�yetler� �le 
�lg�l� departman yönet�c�ler�/ek�p l�derler� tarafından ve dış kaynaklı olarak �ş yer� hek�m�, İş güvenl�ğ� 
uzmanı ve alanında uzman k�ş�ler tarafından ver�lerek operasyonun eks�ks�z �lerlemes� 
sağlanmaktadır.

l Otele g�r�ş ve çıkışlarda tüm personel�n ateş ölçümler� yapılıp ve kayıt altına alınmaktadır. 
Yüksek ateşl� ve hastalık �le �lg�l� bulgulara rastlanıldığı takt�rde personele �şbaşı yaptırılmamaktadır. 
Tüm personel�n durumları �le �lg�l� Cov�d-19 pandem� çalışan anket� yapılmakta ve yakından tak�p 
ed�lmekted�r.

l Ortak kullanım alanlarında gerekl� mesafe kuralları uygulanmaktadır. Personel b�lg� 
panosunda pandem�,h�jyen ve �ş güvenl�ğ� �le �lg�l� afişler, b�lg�lend�rme yazıları bulunmaktadır.

l Personeller�m�z�n çalışma esnasında maske,s�perl�k, h�jyen eld�ven� g�b� koruyucu 
ek�pmanlarını kullanmaları sağlanmaktadır. Her personel�n kolaylıkla er�şeb�leceğ� dezenfektan 
otomatları tes�s�m�z�n her alanında bulunmaktadır.

l Personel ortak kullanım alanları düzenl� olarak dezenfekte ed�l�p kayıt altına alınmaktadır.

GENEL ALANLARDA ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l Tes�s�m�zde mevcut ortak kullanım alanları düzenl� olarak dezenfekte ed�l�p kayıt altına 
alınmaktadır.

l Genel alanlarımızda ve tuvaletlerde yeterl� dezenfektan otomatları bulunmaktadır. 
Kullandığımız dezenfektan ürünler� Türk�ye Sağlık Bakanlığı onaylı, doğa dostu ve c�ld�n�ze zarar 
vermeyen ant�sept�klerd�r.

l Tüm genel alanlarda sık temas ed�len yüzeyler,kapı kolları,asansörler,asansör butonları, 
bataryalar, lavabolar, p�suarlar, klozetler, trabzanlar, koltuklar, masa ve sandalyeler düzenl� olarak 
tem�zl�kler� yapıldıktan sonra gerekl� k�myasallar �le dezenfeks�yon �şlemler� yapılıp kayıt altına 
alınmaktadır.

l Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun �şaretlemeler, kapas�te b�lg�ler� ve 
oturma alanları düzenlenm�şt�r.

l Doğal havalandırma yolu �le genel alanlar sürekl� olarak havalandırılmaktadır. Kl�ma ve 
havalandırma s�stemler�m�z�n tem�zl�kler� ve dezenfeks�yon �şlemler� düzenl� olarak yapılmakta ve 
kayıt altına alınmaktadır.

l Otel�m�z�n tüm tes�sat ve donanımlarının bakımları per�yod�k olarak yetk�l� serv�s veya 
konusunda eğ�t�m almış uzman k�ş�lere yaptırılmaktadır.

l Ortak kullanım alanlarında maske,eld�ven,d�ğer koruyucu ek�pman atıkları �ç�n gr� kapaklı atık 
kutuları yerleşt�r�lm�şt�r.

l S�z Değerl� m�safirler�m�ze ve çalışanlarımıza sağlıklı ve hızlı b�r �let�ş�m kurmak amacı �le 
sağlıklı ve güvenl� b�lg�lend�rmeler sosyal medya ve d�j�tal platformlar aracılığı �le yapılmaktadır.
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OTELE GİRİŞTE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER 

l Otel�m�ze g�r�ş esnasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak öncel�kle ateş ölçümler� 
yapılıp kayıt altına alınmaktadır. 

l Otel g�r�ş�nde bulunan dezenfektan otomatlarını kullanmanızı r�ca eder�z. Taleb�n�z 
doğrultusunda maske tem�n� yapılmaktadır.

l Güvenl� d�nlenme alanlarına Check-�n �şlemler�n�z� beklerken bagajlarınız dezenfekte ed�l�p 
s�ze güvenle tesl�m ed�lmekted�r. Check-�n ve Check-out �şlemler� sırasında temas gerekt�ren 
ek�pmanlar tek kullanımlık ve k�ş�ye özel dezenfekte ed�lm�şt�r.

l Check-�n �şlemler� sırasında güvenl�ğ�n�z �ç�n sosyal mesafe kurallarına göre �şaretlenm�ş 
alanlar oluşturulmuştur. Reseps�yon desk�nde d�rek teması engelleyen cam bölmeler�m�z mevcuttur.

l Seyahat geçm�ş� ve sağlık durumlarına �l�şk�n b�lg�ler� �çeren Cov�d-19 beyan ve 
taahhütnames� Check-�n �şlemler� esnasında �mzalatılmaktadır. 

l Görevl� personeller�m�z Cov�d-19 prosedürler�m�z �le �lg�l� b�lg�lend�rme �şlemler� ardından 
gerekl� b�lg�ler�n bulunduğu el broşürler�n� tarafınıza vermekted�r.

l G�r�ş-Çıkış �şlemler� sırasında da kullanılan oda anahtar kartı,kalem g�b� temas gerekt�ren 
ek�pmanlar kullanılmış kutusunda beklet�lmekte ve b�r başkasının kullanımından önce dezenfekte 
ed�lmekted�r. 

ODALAR İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l Odaların tem�zl�ğ�nde görevl� personeller�m�z Cov�d-19 pandem�s� hakkında çözüm 
ortaklarımız uluslararası D�versey firması ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından özel eğ�t�mler�n� almıştır.

l Personeller�m�z koruyucu ek�pmanları �le çalışmaktadır. Tem�zl�kte kullanılan ek�pmanlar 
k�ş�ye özel tek kullanımlıktır.

l Odalar her Check-out �şlem� sonrasında t�t�zl�kle tem�zl�k yapılır. Doğal yollarla en az 1 saat 
havalandırıldıktan sonra ULV mak�nes� �le ster�l�zasyon �şlemler� yapılmaktadır.

l Odalarda kullanılan tv ve kl�ma kumandaları dezenfekte ed�l�p tek kullanımlık h�jyen 
poşetler�ne konulmaktadır.

l Kl�ma filtreler� düzenl� olarak tem�zlen�r ve dezenfeks�yon �şlemler� yapılıp kayıt altına alınır.

l Odalarda kullanılan tekst�l ürünler� Cov�d-19 prosedürler�ne göre yıkanır ve h�jyen kuralları 
çerçeves�nde kullanımınıza sunulur.
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YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER 

l Restaurant ve havuz başında k� kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralları gereğ� gerekl� 
düzenlemeler yapılmıştır.Tüm oturma alanlarının masa planlaması 1,5 metre, sandalye yerleş�mler� 
�se 60 cm mesafel� olacak şek�lde düzenlenm�şt�r.

l İç ve dış restaurantta k� masa ve sandalyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
düzenlenm�şt�r. Her alan �ç�n kapas�te sayıları görünür b�r şek�lde bel�rt�lm�şt�r. Kullanım alanlarındak� 
k�ş� sayıları  pandem� ek�b�m�z tarafından sık sık kontrol ed�lmekted�r.

l Her serv�s önces� restaurant g�r�şler�nde yetk�l� personeller�m�z tarafından ateş ölçümler� 
yapılmaktadır. Kapalı alan restaurantımıza maskes�z g�r�ş yapılmamaktadır.

l Açık büfe konsept�m�z devam etmekted�r. İsted�ğ�n�z y�yecekler�n serv�sler� mutfak 
personeller�m�z tarafından yapılacaktır.

l Personeller�m�z serv�s esnasında maske,s�perl�k,eld�ven,bone g�b� koruyucu ek�pmanlarını 
kullanmaktadır.

l Her serv�s sonrasında kapalı restaurant ve büfeler�m�z havalandırıldıktan sonra ULV �le 
dezenfekte ed�l�p kayıt altına alınmaktadır.

l Ortak alanlarda kullanılan çay, kahve ve su otomatları bar �ç�ne alınmıştır.Her türlü �çecek 
serv�s� koruyucu ek�pmanları bulunan bar görevl�ler�m�z tarafından yapılmaktadır.

l Tüm masalarımızın üzer�nde  dezenfektan otomatları bulunmaktadır. Masalar,sandalyeler ve 
bebek mama sandalyeler� her kullanımdan sonra görevl� personeller�m�z tarafından t�t�zl�kle tem�zlen�p 
ster�le ed�lmekted�r. Tem�zl�kte kullanılan ek�pmanlar tek kullanımlıktır.

l Masa üzerler�ndek� menaj takımları kaldırılmıştır. Bunların yer�ne daha h�jyen�k  tek 
kullanımlık ürünler bulunmaktadır.

l Çatal, bıçak ve kaşıklar yıkama ve kurutma �şlemler�n�n ardından tek kullanımlık kılıflar �ç�nde 
serv�s ed�l�r.

ANİMASYON VE EĞLENCE HİZMETLERİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l M�n� Clubün kapalı alanı pandem� süres�nce kullanılmamaktadır. Akt�v�teler açık alanda sosyal 
mesafe kurallarına göre yapılmaktadır.

l Her akt�v�te sonrasında kullanılan alan ve ek�pmanlar tem�zlen�p ster�l�ze ed�lmekted�r.

l Pandem� kurallarına uygun olarak gündüz ve akşam programlarımız hazırlanmıştır. Sosyal 
mesafe kuralları gereğ� sahneye m�safir çağırma uygulaması yapılmamaktadır.

l An�masyon personeller�m�z akt�v�te sırasında uyulması gereken kurallar hakkında 
b�lg�lend�rme yapmaktadırlar.

l Spor ve Sağlık Topluluğu akt�v�teler� sonrasında çalışanlar tarafından ek�pmanlar 
tem�zlenmekte ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar �le dezenfekte ed�lmes� sağlanmaktadır. 
S�zler�n de ek�pman kullanımı önces� el teması olan alanları dezenfekte etmen�z �ç�n tek kullanımlık 
kağıt havlu ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ek�pman üzerler�nde bulundurulmaktadır.
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HAVUZLAR İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l Havuz çevres�nde bulunan şezlonglar sosyal mesafe kurallarına uygun mesafe 
yerleşt�r�lm�şt�r.

l Her kullanım sonrasında şezlonglar ve sehpalar tem�zlen�p dezenfekte ed�lmekted�r.

l Havuz sularının ph ve klor sev�yeler� düzenl� aralıklarla kontrol ed�l�p kayıt altına alınmaktadır.

l Kaydırak havuzunda bulunan kaydırakların bakım ve dezenfekte �şlemler� sık sık yapılıp kayıt 
altına alınmaktadır.

l Havuz �ç�n kullanım kapas�te yazılarımız herkes�n göreb�leceğ� b�r yerde asılıdır. Kullanımda 
olan k�ş� sayıları pandem� ek�b�m�z tarafından kontrol ed�lmekted�r.

l Türk�ye Cumhur�yet� Sağlık Bakanlığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından  ver�len ''Tem�z 
Havuz'' belgem�z bulunmaktadır.

PLAJ İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l Plajımızda şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre yerleşt�r�lm�şt�r.

l Plaj restaurantımızda görevl� personeller koruyucu ek�pmanları �le çalışmaktadırlar.

l Plaja g�r�şlerde dezenfektan otomatlarımız kullanımınıza sunulmuştur. G�r�şlerde ateş 
ölçümler� alınıp kayıt altında tutulmaktadır.

l Plajda bulunan tüm şezlonglar her kullanım sonrası dezenfekte ed�lmekted�r.

l Soyunma kab�nler� ve tuvaletler sık sık tem�zlen�p dezenfekte ed�lmekted�r.

l Y�yecek ve �çecek ek�pmanları Cov�d-19 kr�terler�ne uygun olarak bulaşık mak�neler�nde 
yıkanmaktadır. Çatal ve bıçaklar yıkama -kurutma �şler�mler�n�n ardından tek kullanımlık kılıflar �ç�nde 
serv�s ed�lmekted�r.

HAMAM İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l Hamam h�zmetler� rezervasyon �le ver�lmekted�r.G�r�şte ateş ölçümü yapılıp kayıt altında 
tutulmaktadır.

l Hamam �ç� kapas�te sayısı pandem� ek�b� tarafından sık sık kontrol ed�lmekted�r.

l Her kullanım sonrasında hamam ve masaj odaları havalandırılıp, tem�zl�k ve dezenfekte 
�şlemler� yapılmaktadır.

l Hamam ve masaj alanlarında tek kullanımlık bakım ürünler� kullanılmaktadır.

l Sauna ve buhar odaları üzerler�nde yazılı kapas�te sayısına göre h�zmet vermekted�r.Her 
kullanım sonrasında tem�zlen�p dezenfekte ed�lmekted�r
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GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

l Ürünler�n alımından sunumuna kadar olan süreç Gıda Güvenl�ğ� Kurallarına uygun olarak 
yönet�lmekted�r.

l M�safirler�m�z�n h�zmet�ne sunmuş olduğumuz tüm malzeme ve mamüller�m�z� h�jyen 
çalışmalarını gerçekleşt�ren tedar�kç�lerden satın almakta olup, kontrol ve dezenfeks�yon 
�şlemler�nden sonra tes�s�m�ze kabul ederek, depolama ve dezenfektasyon çalışmaları h�jyen�k 
ortamlarda yapılmaktadır.

l Çalıştığımız tedar�kç� ve tüm çözüm ortaklarımızdan aynı hassas�yetle pandem� 
uygulamalarına d�kkat etmeler� �ç�n beyan ve taahhütler� alınmakta ve kontroller� yapılmaktadır.

l Ürünler�n hazırlanma sürec�nde mutfak personel�n�n tüm koruyucu ek�pmanlarını kullanması 
sağlanmıştır.

l Meyve ve sebzeler�n yıkanmasında  uluslararası D�versey firmasının h�jyen�k durulama 
maddeler� kullanılmaktadır.

l Mutfak �ç�ndek� çalışma alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenm�şt�r.
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