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Όλες οι επιφάνειες απολυμαίνονται σε τακτική βάση. 
Έμφαση δίνεται σε συχνές περιοχές επαφής που 

περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, πόρτες, 
λαβές, ρεσεψιόν, δημόσια τηλέφωνα, υπολογιστές 
και αξεσουάρ, γραφεία, ανελκυστήρες και κουμπιά 

ανελκυστήρων, διακόπτες, μηχανήματα, 
δημόσια μπάνια, ΑΤΜ.

Καθώς σας καλωσορίζουμε πάλι στα ξενοδοχεία 
μας, δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε ένα 
ασφαλές περιβάλλον, που εναρμονίζεται με 

πρωτόκολλα εμπειρογνωμόνων από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και κανονισμούς 

από την Ελληνική Κυβέρνηση κατά του κορoνοϊού. 

Σε μηνιαία βάση, ένας επαγγελματίας συνεργάτης 
παίρνει δείγματα νερού για να διασφαλίσει 
πως όλα τα πρότυπα υγιεινής διατηρούνται.

Πλήρης εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά 
με τη χρήση ΜΑΠ όπως απαιτείται από τις 

τοπικές οδηγίες υγείας και την Ελληνική κυβέρνηση.

Οι ανελκυστήρες έχουν σαφείς οδηγίες και εικόνες
σχετικά με την κοινωνική απόσταση. 

Το προσωπικό θα είναι παρόν για απολύμανση 
των πάνελ σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συχνός καθαρισμός των φίλτρων 
του κλιματιστικού.



ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ

Οι κάρτες δωματίου θα απολυμαίνονται με ένα
κιβώτιο απολύμανσης UV και στη συνέχεια θα

τοποθετούνται απευθείας στον πάγκο της 
Reception για να αποφευχθεί η φυσική επαφή.

Οι ώρες άφιξης είναι κλιμακωτές για να 
διασφαλιστούν τα κοινωνικά 

πρωτόκολλα απόστασης και να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός Το check-in 
ορίζεται στις 3.00 μ.μ. και το check out 

έως τις 11:00 π.μ.

Για να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο 
που αφιερώνεται στην περιοχή του 

λόμπι, έχουμε αναβαθμίσει τα 
συστήματά μας για να προσφέρουμε 

την επιλογή του Online Check In.

Σήμανση στην περιοχή του 
Lobby & Reception για

να υπενθυμίζει στους πελάτες την
κοινωνική αποστασιοποίηση.

Απολυμαντικά χεριών εύκολα 
αναγνωρίσιμα και

διαθέσιμα σε όλο το ξενοδοχείο.
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Δυνατότητα για μοριακό test Covid 
(PCR) κατά τη διαμονή στο ξενοδοχείο



Τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες 
χειρίζονται με εξαιρετική προσοχή ώστε 

να αποφεύγεται η μόλυνση. Τα χρησιμοποιημένα 
κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες 

πλένονται σε τουλάχιστον 70 βαθμούς.

Συχνές περιοχές επαφής π.χ. διακόπτες, 
λαβές πορτών, τηλεχειριστήρια κ.λπ., 

θα απολυμαίνονται τακτικά και θα 
καθαρίζονται με ένα καθαρό σετ 

από υφάσματα μικροϊνών.

ΔΩΜΑΤΙΑ

Υψηλά και αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τον καθαρισμό 

όλων των επιφανειών 
με κατάλληλα απολυμαντικά.

Καθημερινός φυσικός αερισμός δωματίων 
και διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών μεταξύ 
των επισκεπτών, όπου υπάρχει δυνατότητα.

Διακριτική πολυτέλεια κατά την διάρκεια της διαμονής σας
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ΦΑΓΗΤΟ & ΠΟΤΟ
Απολαύστε ασφαλή και ξέγνοιαστα γεύματα σε όλο το ξενοδοχείο

Πλήρης απολύμανση όλων των
εγκαταστάσεων του εστιατορίου, 
των τερματικών σημείων πώλησης 

και του εξοπλισμού, μετά 
από κάθε πελάτη.

Όλοι οι υπάλληλοι 
του εστιατορίου 

φορούν ΜΑΠ.

Απολυμαντικά χεριών 
βρίσκονται σε όλους τους 
χώρους και απολυμαντικά

μαντηλάκια διαθέσιμα 
κατόπιν αιτήματος.

Τα πρωτόκολλα κουζίνας 
HACCP έχουν 

περαιτέρω αυξηθεί.

Μειωμένος αριθμός και 1,5 m 
απόσταση μεταξύ τραπεζιών, 

για τη διατήρηση των
κοινωνικών αποστάσεων.

Συνιστώνται οι κρατήσεις, 
προκειμένου να

αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Ψηφιακά μενού και μενού 
μίας χρήσης, βάσει των 
πρωτοκόλλων υγιεινής.
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ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΑ

Συνιστάται ο προγραμματισμός 
επισκέψεων και κρατήσεων, για να 

αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Όπου προσφέρονται πετσέτες,
θα είναι σφραγισμένες σε 

αεροστεγείς σακούλες.

 Οι ξαπλώστρες, τα τραπέζια, οι καρέκλες, 
οι ιδιωτικές θυρίδες ασφαλείας 

και τα κουμπιά ειδοποίησης προσωπικού 
απολυμαίνονται μετά από κάθε επισκέπτη.

Τα γεύματα σερβίρονται
σε σφραγισμένη συσκευασία
τροφίμων, για την ασφάλεια 

των πελατών.

Ξαπλώστρες και ομπρέλες τοποθετημένες 
με βάση τις τοπικές οδηγίες υγείας 
και την κοινωνική αποστασιοποίηση. 

Οι επισκέπτες θα βρουν ψηφιακά μενού 
για την ευκολία τους.

Απολαύστε τον ήλιο χωρίς να ανησυχείτε
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ATHENS SPA & THALASSO CENTER
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Το κέντρο SPA & θαλασσοθεραπείας
λειτουργεί σε μειωμένη χωρητικότητα,

για την αποφυγή συνωστισμού.

Απαιτούνται κρατήσεις μέσω τηλεφώνου
ή της κινητής εφαρμογής, για να

διασφαλιστεί η κοινωνική απόσταση.

Απολυμαντικό χαλί τοποθετημένο 
στην είσοδο, για την απολύμανση 

των παπουτσιών.

  

Όλοι οι εργαζόμενοι φορούν ΜΑΠ, όπως
απαιτείται από τις τοπικές οδηγίες υγείας.

Θα τηρούνται διαστήματα 30 λεπτών 
μεταξύ συνεδριών, για να επιτρέπεται 

βαθύς καθαρισμός και σωστή
απολύμανση των καμπινών.

Στιγμές χαλάρωσης που αξίζουν 



Ο εξοπλισμός άσκησης απολυμαίνεται 
μετά από κάθε χρήση,

με κατάλληλα προϊόντα απολύμανσης.

Απαιτούνται κρατήσεις μέσω τηλεφώνου
ή της κινητής εφαρμογής, για να

διασφαλιστεί η κοινωνική απόσταση.

Τα έπιπλα και ο εξοπλισμός άσκησης
αναδιατάχθηκαν, ώστε να επιτρέπουν σωστά 

την κοινωνική αποστασιοποίηση.
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www.divanis.com

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε!


