COVID-19 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αγαπητέ πελάτη,
Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεχή προτίμηση και
υποστήριξη σας σε όλη την πορεία μας, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτών
των δύσκολων καιρών. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές, ήσυχο,
καλαίσθητο και φιλόξενο περιβάλλον για εσάς, δίπλα στη θάλασσα και μέσα στη
φύση, και τώρα, περισσότερο από ποτέ, είμαστε αποφασισμένοι να σας
προστατεύσουμε στο μέγιστο βαθμό ώστε να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας
διακοπές! Για το λόγο αυτό, ακολουθούμε όλες τις οδηγίες σχετικά με την
απολύμανση και την υγιεινή του χώρου μας σύμφωνα με τα νέα μέτρα
ασφαλείας και βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Α
 ναλυτικά:
CHECK-IN & CHECK-OUT
Το Check-out θα πραγματοποιείται ως τις 11:00 ενώ το Check-in μεταφέρεται
μετά τις 16:00 ώστε να πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός και
απολύμανση του κάθε καταλύματος.
Κατά την άφιξη σας, θα σας ζητηθεί πιστωτική κάρτα για προέγκριση του
υπόλοιπου ποσού της διαμονής σας. Αναλυτικά, θα τα βρείτε στο Registration
Card το οποίο και θα λάβετε ηλεκτρονικά μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία
της άφιξη σας.
Η εξόφληση του λογαριασμού σας συνιστάται να πραγματοποιείται την
προηγούμενη ημέρα της αναχώρηση σας προς αποφυγή συνωστισμού και το
παραστατικό θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται την ίδια στιγμή σε ηλεκτρονική
μορφή.
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και όλα τα προϊόντα που
θα χρησιμοποιούνται έχουν τις προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά του ΕΟΦ
και των Οδηγιών του ΕΟΔΥ. Θα γίνεται σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός
αερισμός καταλύματος κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ των διαμονών.
Επίσης, θα υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στα αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» τα
οποία και θα απολυμαίνονται με ειδικά μηχανήματα. Το προσωπικό
καθαριότητας θα χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν θα εισέρχεται
στο κάθε κατάλυμα και θα αποφεύγεται ο συχνός καθαρισμός του καταλύματος
κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Επίσης, βάσει των πρωτοκόλλων, θα ισχύσει
η κατάργηση της συχνής αλλαγής ιματισμού μπάνιου και δωμάτιου, παρά μόνο
κατόπιν αιτήματος σας.

CAMPING
Σας ενημερώνουμε ότι φέτος το Camping θα λειτουργήσει με περιορισμένο
αριθμό σκηνών. Δεν θα δεν επιτρέπεται από μη διαμένοντες η είσοδος, η
διέλευση, η παραμονή, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων του Camping.
Επίσης, οι εγκαταστάσεις υγιεινής, όπως τα κοινόχρηστα ντους και οι τουαλέτες,
θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, τόσο συχνά ώστε να διατηρούνται καθαρές και σε καλή
κατάσταση.
ΠΑΡΑΛΙΑ
Οι αποστάσεις από τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία θα είναι
σύμφωνα με τις προτεινόμενες προδιαγραφές. Η κάθε ξαπλώστρα θα
απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση. Για κάθε κατάλυμα, θα αντιστοιχεί η δική
σας ομπρέλα καθώς και οι δικές σας ξαπλώστρες στην παραλία καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαμονής σας.
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Το προσωπικό θα είναι εκπαιδευμένο και θα εφαρμόζει απόλυτα όλες τις
προδιαγραφές των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Θα υπάρχει ομάδα
απολύμανσης με εκπαιδευμένο συντονιστή που θα επιβλέπει τον καθαρισμό και
την απολύμανση όλων των καταλυμάτων καθώς και όλων των κοινόχρηστων
χώρων.
MANASSU RESTAURANT - BEACH BAR
Θα εφαρμόζονται τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την εστίαση και
συγκεκριμένα όλα τα μενού θα είναι a la carte και όλοι οι κατάλογοι θα
απολυμαίνονται με ειδικά αντισηπτικά πριν από κάθε χρήση. Το προσωπικό της
κουζίνας και του service θα χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και θα
τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τραπεζιών και καρεκλών.
Τα τραπέζια θα καλύπτονται με “sous plat” μιας χρήσης και τα μαχαιροπίρουνα
θα βρίσκονται στο τραπέζι τα οποία θα αντικαθίστανται με αυξημένη
συχνότητα.
Τέλος, σ’ όλους τους κοινόχρηστους χώρους θα υπάρχουν εγκεκριμένα
αντισηπτικά και μην ξεχνάτε ότι η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων πρέπει να
τηρείται σε όλους τους χώρους μεταξύ των ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια
οικογένεια ή παρέα!
Με τη δημοσίευση του Ελληνικού υγειονομικού πρωτοκόλλου (Φ
 ΕΚ-2084
-Β-ΚΥΑ-1881) λειτουργίας των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών
κατασκηνώσεων (Camping), η διεύθυνση και το προσωπικό του Luxury Camping
AKTI ONEIROU δεσμεύονται για την πλήρη υιοθέτησή του.

