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"Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk." konulu yazr kapsamrnda
Koronaviriis(Cov|D-19) salgrnrna kar5r turizm faaliyetlerinin giivenli bir Sekilde gerce kle gtirile bilmesi
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b) Tesis i9i Kullanrm Alanlan Kapasitesi
Tesis igerisinde bulunan alanlarda aynr anda kag misafir ve personel bulunacalt aga!rda belirtilmiStir.

ORTAK KULLANIM ALANLARI

MISAFIR SAYISI

PERSONEL SAYISI

I)

5

Resepsiyon ve Lobi
Restoran

70

Pastane

46

5

-Dii8i.in, niSan vb. organizasyonlar igin belirlenecek kurallar ile ilgili genelgeler kapsamrnda dlizenleme
vaprlacaktrr.

cl

Restoranrmtzda kahvaltt 08:00-10.00, Ogle yemegi 12:00-14:00, akSam yemefi 77:OO-22:OO
saatleri arasl , Pastane/Lokal ise 08:00 ile 00:00 saatleri arasrnda Emniyet MUdUrlti$Umtiz personeli ve
konaklama yapan misafirlerimize yiyecek igecek hizmeti verecektir. Temizlik, dezenfekte iglemleri
genelgede belirtilen grda gijvenligi ve hijyeni ile ilgili mevzuatlarrna gdre yaptlacaktrr. Havalandrrma

itlemleri dogalyollarla (kapr, pencere agrlmak) suretiyle yaprlacak, klima gah$trnlmayacaktrr.
Konaklama (Resepsiyon) 24 saat esasrna gore garr$acak, rezervasyon iglemreri yuz yiize veya
telefon ile yaprlacak, konaklama yapan misafirler 12:00'de grkrg yapacak, 15:oo itibariyle giri$
yapacaklardlr. Odalar misafir girisi Oncesi temizlik gdrevlilerince mevzuata uygun temizlik malzemeleri

ile temizligi yaptlarak, dezenfekte makinasr ile dezenfekte edilerek, havalandrrma yaprlacak, kisisel
kullantm malzemeleri( dug jeli, tampuan, sabun vb.) tek kullanrm olacaktrr. Genel kullanrm alanlarrnoa
yer i$aretlemeleri yaprlacak, personel ve misafir kapasitesinde belirlenen kigi sayrsrna uyulacaktrr.

C) Restoran ve pastane da sosyal mesafenin korunmasr iEin gerekli genelgede

belirtilen masa, sandalye

di]zeni (masalar arasr L,5 metre, sandalyeler arast 60 cm) ayarlamasr yaprlacak, sosyal mesafeyi
belirleyen yer iSaretlemeleri, misafirlerin servis alanrna gegmelerini engelleyici 5erit diizenlemesi
yaprlacaktrr.
d) Tesis igerinde misafirlerin birbirlerive personel ile temasrnr en aza indirmek, mesafenin korunmastna
saplamak amactyla koridor ve orta k kullanrm

a

lanla rrnrn gidig

-

doniis yOniinii gosterecek tekilde zemin

isaretlemeleri yaprlacaktrr.
elTesis iginde bulunan tUm b<ll0mler igin tesis personelinin takip ve denetimi igin gerekli di.jzenleme ve
gizelge yaptlacak, personelin gUnliik ateg 0lgUmleri ve birlikte ya5adrfr ailelerinin salhk durumtarr
hakkrnda bilgiler ahnarak kaytt altrnda tutulacakttr.

f) T0m genel kullantm

alanlartnrn temizlik ve dezenfekte iglemleri temizlik personeli tarafrndan
yaptlacak, tuvaletler, restoran, pastane, mutfak, lobi, isletme araglan belirli araIklarla
temizlik/dezenfekte edilecek, temizlikte mevzuatlarda belirtilen malzemeler kullanrlacak, yaprlan
temizlik hazrrlanacak temizlik gizelgesinde kaytt alttna altnacaktrr.

g)

Tesis igerisinde bulunan alanlann temizli$i, Temizlik personellerince kiqisel koruyucu (maske,
eldiven, yiJz koruyucu siperlik) kullanrlarak elle srk srk temas eden y0zeyler 1/1.00 liik gamagrr suyu rre
si.irekli silinerek, sonraslnda dezenfekte makinasr ile dezenfekte edilecek, igletme araglarrnda kolonya
/dezenfekte stvtst bulundurularak, araca binen herkes elini kolonya veya dezenfekte srvrsr jte
dezenfekte etmekte, aracrn el ile temasr yogun yiizeyleri( kapl kollarr, cam kumandalarr, direksryon,
vites, radyo vb.) her kullanrmdan sonra % 70 alkol igeren Uriinlerle dezenfekte edilecek, temizlik
personeline temizlik ile ilgili, difier personele hijyen salgtn ve ahnabilecek tedbirler ile ilgili
epitimler
verilecek, Tesis ici salgrn sorumlularr tarafrndan kontrol ve denetimler yaprlacaktrr.
g) Konaklayan misafir oda glklg iglemini tamamladrktan sonra oda do$al yollarla
1 saat havalandrnlacak,

temizlik personeli tarafrndan temizlik ve hijyen kurallarrna gore temizlik ve dezenfekte jslemleri
yaprlacak, temizlik ve dezenfekte itlemleri bittikten sonra oda dolal yollarla
iki saat oana
havalandtrtlarak yeni misafir kabulii bir <inceki konaklayan misafirin grkrgrndan en az 4
saat sonra
olaca ktrr.

h) Tesise grda ve temizlik malzemeleri kabulunde agafrda belirtilen gorevli personellerce
malzeme
getiren kigi bilgileri ve UrUn ile ilgili d0zenli kayrtlar tutulacakttr.
rlPersonel ve misafirlerin tesis igi kulanrmrnda uymararr gereken saghk ve hijyen kura[a,
kapsamrnoa
tesise giri5lerde temasstz ate9 ol90mi.i yaprlarak 38 derece ustii grkan olursa derhal insanlardan
rzote
edilerek izolasyon odasrnda beklemeye ahnacak, 112 aranarak saghk birimlerine
ve tesis iqi koronavirris
sorumlusuna bilgi verilecektir. Tesise maskesiz girig yaprlmayacak, mutfak, servis, temizlik gdrevlileri
mutlak suretle maske, eldiven, koruyucu siperlik takacaklardrr. Misafirler ve personel
tesis kurallarrna
raayet edecekler uymayanrar ordufu takdirde kayrt artrna arrnarak gerekri
igremrer yaprracaktrr.
i) Misafir ve personel hasta, semptomlu, gUpheli durumlann olu5masr halinde
1j.2 acil salhk hattt veya
en yaktn sailtk kurulu$u Kanuni Egitim ve AraStrrma Hastanesi (Adres: Kagiisti.i
Mah. Topal osman Sok.
No:7 Yomra/TRABZON Tel:0462 341 56 56) aranarak bilgi verilecektir.
j)Hastahk belirtileri gtisterebilecek misafir-personel
olmasr durumunda agafrda gosterilen resepsiyon
gdrevlilerince izole edilerek izolasyon odasrnda beklemeye
alrnarak 112 aranarak saghk birimlerine bitgi
verilecek, sa!hk ekiplerinin gelmesine kadar mutlak suretle maskeli olacak,
temas ettigi ki$iler ve yerler
hakkrnda bilgi aInarak, tesis igi korona viriis sorumrusuna bilgi verirecektir.

koruyucu ekipman
k) Koronaviri.is tespiti olan misafirin konakladtEr oda temizlik personeli taraftndan
en az l saat
kullanrlarak(maske, eldiven, yiiz koruyucu siperlik)kullanrlarak penceresi aqtlacak
makinesi ile
havalandrrrlacak, mevzuat hijkiimlerine uygun olarak temizligi yapllarak dezenfektan
yaprlacak, odada
dezenfekte edilecek, 1 saat sonra tekrar penceresi agrlarak en az 2 saat havalandlrma
pogete konularak imha
bulunan malzemelerden ka!tt havlu, pegete, kiSiseltemizlik malzemeleri ayrl bir
olarak
edilecek, gama5rrlar ayrt bir pogette gamaglrhaneye taSlnarak diger gamaSlrlardan ayrt
yrkanacaktrr. Aynca misafirin temas ettigi yerler/ kisiler tespit edilerek gerekli temizlik ve dezentekte
iglemi yaprlacak, temaslr kigiler saEhk kurulu5una yonlendirilerek kayrtlar tutulacaktlr. Personelde
allnacak,
koronaviri]s tespiti olmast durumunda derhal insanlardan izole edilerek izolasyon beklemeye
112 aranarak saghk birimlerine ve tesis igi korona viriis sorumlusuna bilgi verilecektir.

gorebileceii
2, Tesis i9i salgrn tedbiri uyulmasr gereken kurallar tesiste misafir ve personelin kolayltkla
g0nderilerek
internet
gubeye
yerlere, konaklama odalarrna asrlacak, tesis igi salgrn tedbir planr ilgili
sitesinde Vaytmlanacaktlr.

giritte personel ve misafirin temasstz ates tilgiimii
yaprlacak, maskesiz giris yaptlmayacak, ortak kullanrm alanl olmayan yerlere misafir giriti

3.

Tesis iginde uyulmasr gereken kurallar; Tesise

yaprlmayacak, hijyen ve temizlik kurallarrna uyulacak, sosyalmesafe kurallartna riayet edilecektir,

4.

Tesis igi Salgrn tedbirleri ayhk delerlendirilerek, g0riilen eksiklikler giderilecek gerekli galtgmalar

koronavirtis tesis sorumlulart taraftndan yaptlacaktrr'
Tesis igi hijyen ve temizlik galtgmalan temizlik gdrevlilerince mevzuatta belirtilen malzemeler ve
ekipma nlar kullantla rak ya prlacak.

5,

6, Hijyen

ve temizlik kontrolleri tesis koronavirus sorumlularr tarafrndan belli araltklarla yaptlacaktrr.

Tesislere gelen misafirlerin personel ve diger misafirlerle fiziksel temasrnr azaltmak amacryla ortak
kullanrm alanlarrna sosyal mesafeyi belirleyen yer gizgileri, uyarr levhalart ile bilgilendirme yaprlacak,
tesis igindeki tiim alanlann girigine kapasite ve sosyal mesafeyi belirleyici gijrseller astlacak, tesis igi

7.

sosyal mesafe planr hazrrlanaca kttr.

Tesislerdeki ortak kullanrm alanlarrna restoran, pastane, resepsiyon, konaklama katlart vb. yerlere
misafir ve personelin kullanacair dezenfektan kutulan konulacaktrr.

8.

9,

Misafirlerin kayrt iglemleri srrasrnda son 14 giln iginde Covid-19 gegirip gegirmedikleri, Covid19'lu
biri ile temas ed:p etmedikleri, kronik rahatsrzhklarr sorulacak, temassrz ates dlgi.imleri yaprlacak,
misafirlerin tesis iginde uyulmasr gereken kurallar hakkrnda bilgilendirme resepsiyon gdrevlilerince

yaprlarak kayrtlan tutulacaktrr.

10,

Misafirlerin talep etmesi halinde verilmek l.izere yeteri kadar maske restoran ve pastane
kasalarrnda, resepsiyonda bulundurulacaktrr.

11,

Salgrn ile ilgili gelismeler ve genelgeler takip edilerek gerekli diizenlemeler tesis igi koronavir0s

sorumlula n ta rafrndan yaprlacaktrr.
B} PERSONEL VE E6iTiM
1. Tesis, pastane, mutfak ve depo giritine el dezenfekte kutusu konulacak, personelin temizlik ve

hijyeni saplanacaktrr.

2. Personelin ve birlikte yatadrgr kisilerin saghk durumlarr ile ilgili bilgiler idari b0ro amirligi tarafrndan
tutulacak, kendisinde veya birlikte yagadr[r kigilerde Covid-19 semptomlan gdrl.]lmesi halinde tesis

salgrn sorumlulanna zaman gegirmeden bilgi vereceklerdir. Tesise giri5 ve gtklSta personelin temasslz
ate5 olgiimU yaprlarak kaytt alttna altnacakttr.

3, Tesiste gahgan personel igin yeteri kadar maske, eldiven, koruyucu 9effaf siperlik satln alma biiro
amirlifi tarafrndan temin edilerek personelin kullanlmlna sunulacakttr'
4.personel kryafetlerinin gi]nli.ik temizlik ve hijyeni sailanmasr personele bilgilendirilecek, kontrol ve
denetimi tesis salgrn sorumlulart taraftndan yaptlacakttr.

5. Personelin el hijyenin dikkat etmesi konusunda uyartlmasl, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yrkanmasr, dezenfektan srvrsr kutlanrlmasr konularrnda bilgilendirme ve kontroller yaprlacakttr.
5, Resepsiyon, restoran ve pastane kasa gcirevlilerince m0mkiin oldugunca kartla temasstz 6demelerin
ahnmasr, kart ve fi5 ahmrndan sonra ellerin yrkanmasr, dezenfektan kullanrlmasr hakktnda bilgiler
verilerek kontroller yaprlacaktrr.
Restoran, pastane, resepsiyon gorevlilerinin g0rev saatleri igerisinde eaI|5mr$ olduklan grup
personelleri ile gahqmalarr saflanacaktrr. Zorunlu hallerdrgrnda personelgrup de[i5imi yaprlmayacaktrr.

7.

8. Personele salgrn tedbirleri gergevesinde ayhk egitimler verilerek kigisel koruyucu malzemeler, sosyal
mesafe kullanrmr hakkrnda bilgilendirmeler yaprlarak kayrt altrna ahnacaktrr. Temizlik gdrevlilerinin
ki5isel koruyucu malzeme ve temizlik malzemeleri kullanrmr mevzuat hiikumlerine gdre yapmalan
saglanarak kontroller yaprlacaktrr.

9. Personelin gahgma alanr ve gahgma saatleri idari btiro amirlili taraftndan gtinliik gOrev listelerinde
gosterilerek kayrt altrnda tutulacaktrr.
10. Personelin tesis iginde g6rev alanlarr ve ortak kullanrm alanlarr kapasitesinde belirtilen ki5i sayrsrna
sosyal mesafe kurallarrna uygun hareket etmeleri, kendi temizlik ve hijyenleri iEin gdrev alanlarrnda
bulunan dezenfektan stvtlanndan faydalanmalarr saglanacaktlr.
11. Mevcut personelin ve goreve ba5layacak olan teknisyen ya rd rmcrlarrndan hijyen egitim sertifikalarl

idari b0ro amirlilince kontrol edilerek eksiklik olmasr halinde tamamlanmasr saBlanacaktrr.
12. Tesis personeli hizmetlerinde kullanrlan servis otosunda aynr anda en fazla 7 kigi bulunabilecek,
aragta maskesiz bulunulmayacaktrr.
C) TEMIZLIK VE H|JYEN

1' Tesis igi hijyen ve temizlik galtgmalarr temizlik giirevlilerince mevzuatta belirtilen malzemeler ve
ekipmanlar kullanrlarak yaprlacak, giinliik temizlik gizelgeleri belli arallklarla yaprlarak tesis salgrn
sorumlularrnca kontrol ve denetimleri yaptlacaktlr.

2' Temizlik personeli temizlik /dezenfekte iSlemleri siiresince mutlaka maske, eldiven, ygz koruyucu
siperlik kullanmalarl, temizlik sonrastnda el hijyenine dikkat etmeleri, ellerin en az 20 saniye boyunca
su ve sabunla ytkanmast, dezenfektan srvrsr ile dezenfekte etmeleri saglanarak tesis salgln
sorumlularrnca kontrol ve denetimleri yaprlacaktrr.

3. Kapr kollan, trrabzanlar, elektrik diifmeleri, televizyon kumandalarr, post cihazlan, telefon, oda
anahtarl, duS bataryalart, masa sehpa y0zeyleri gibi el temasrnrn yofun oldu!u yiizeyler srk srk temizlili
ve dezenfektesi yaprlarak, g0nliik kayrtlan tutulacak, kontrol ve denetimleri yaprlacaktrr.
4. Tuvaletlerin yiizeyleri, klozetler, musluk ve batarya baghklarr, kapr kollarr srk srk 1/10 oranrnoa
sulandlrllmrs gamaSrr suyu kullanllarak dezenfekte edilecek, yaptlan temizlikler giinliik her saatte bir
olmak ozere kaylt altlna allnacakttr. Tuvaletlerde devamh srvr sabun, tuvalet k6[rdr, kAltt havlu, gop

kutusu bulundurulacak, tuvalet kaprlarrnrn kargrsrnda paravan bulundulundan tuvalet kaprlarr agrk
bulundurularak devamh havalandrrrlmasr safl anacaktrr.

5. Tesis igerisinde bulunan personel odalan, restoran, pastane, misafir odalan dogal yollarla
havaland rrrlacak klima kullanrlmayaca ktrr.

6. Covid-19 teghisi konulan misafirin odasrndaki nevresim, gargaf, havlu vb. ti.im tekstil malzemeleri
ayn ayn pogete konularak gamaSrrhanede diper gamagrrlardan ayrr yrkanmasl saflanacaktrr.

7. Personel-misafir igin tesis igerisinde maske, eldiven ve hijyen malzemelerinin atrlacagt gOp kutusu
konularak ijzerine "Sadece maske ve eldiven attlacakttr" ibaresi Vaztlacakttr.
8. Tesise grda ve temizlik malzemeleri kabuliinde giirevli personel, mutfak personeli ( a5Erlar) servis

yapan g6revliler

( garsonlar )

malzeme getiren, bakrm iEin gelen kigiler

ile yaktn

temasta

bulunmamalart, sosyal mesafe kurahna riayet etmeleri ve koruyucu ekipman kullanmalarr sa$lanarak
gerekli kontroller yaprlacaktrr. Kigi bilgileri ve Uriin ile ilgili dOzenli kayrtlar tutulacakttr.

9. Temizlik personelinin bulunmadr[r zamanlarda her birim temizlik ve hijyen faaliyetlerini kendi
personeli taraftndan yerine getirecektir.
C) MiSAFiRLERiN rEsisLERE GiRiSi

1' Misafirler tesislere giriSlerde sosyal mesafe kurallarrna uygun olarak isletme hizmetlerinden
yararlanmalart gorevlilerimiz tarafrndan sailanacaktlr.
2.

Misafirlerin kayrt i5lemleri srrasrnda son i.4 g0n iginde covid-19 gegirip gegirmedikleri, covid-19,1u
biri ile temas edip etmedikleri, kronik rahatsrzhklan sorulacak, temasstz ateg <ilg1mleri yaprlacax,
misafirlerin tesis iginde uyulmast gereken kurallar hakkrnda bilgilendirme resepsiyon gorevlilerince
yaprla rak kayttlan tutulacakttr.

3'

Misafirlerden Covid-19 gegirip gegirmedikleri sorulacak, gegirdiler ise son negatif test
tarihi
ozerinden 14 gi.inltik sijrenin gegip gegmedigi ve sonucu pozitif biri ile temash olup
takibe girip
girmediklerine iliskin bilgilendirme istenecektir. covid-19 atlatmts olan ancak
14 g0nlUk siire gegmeyen
kisiler ile test sonucu pozitif biri ile temash olup takip alttnda olan misafirlerin tesise kabulti
ya prlmaya ca

kttr.

4' Misafirlerin

ta lebi olmasl ha linde

verilmek [.lzere resepsiyonda yeteri kadar maske bulundurulacaxrrr.

5' Misafirlerin yapacalr

cidemelerin Resepsiyon, Restoran ve pastane kasa giirevlilerince mi.imkijn
oldulunca kartla temassrz ijdemelerin alrnmasr, temash pos cihazl kullanrlmasr halinde
her kullanrmoan
sonra cihaztn temizlif,i ve dezenfeksiyonu yapllacaktrr.
6' oda anahtarlarrnrn misafirlere verilmeden iince temizligi ve dezenfeksiyonu
saglanacaktrr.
D. MisAFiR oDATARt
1' odalarda buluna n televizyon, kapl ve pencere kollan, gekmece kulplarr,
telefonlar ile elle temasrn srk
olabileceEi tiim noktalar misafir tesisten ayrrldr[rnda temizlik ve hijyen b6li..imundeki

dogrultusunda temizlenerek dezenfekte makinesi
sagla nacakttr.

belirtilen hususrar

ile dezenfekte yaprhp dolal

havalandrrmasr

2. odalarda bulunan gampuan, sabun, dug bonesi gibi ilriinler tek kulanrmLk
olacaktrr.
3' odalarda misafirin kullanlmlna sunulacak yatak 6rtusii,9argaf, yastrk
krhfr vb. malzemeler her misafir
icin ayrt ayrl verilecek, konaklamanrn devam ettigi siire igerisinde g0nde
2
bir olmak iizere en az 60

derecede yrkanacak, her misafir ayrrldrktan sonra kigisel kullanrma sunulan malzemeler ( havlu, garSaf
vb.) muhakkak yrkanarak dezenfekte edilecektir.
E. MUTFAK

1. Mutfaklar temizlik ve hijyen b6liimiindeki belirtilen

hususlar doprultusunda gorevlilerince

temizlenerek dezenfekte edilecektir.

tiim grdalann temiz, grdaya uygun nitelikte birekipman ile kapah dolaplarda ve lizeri kapalr
olarak depolanmasrna, bu grdalara mutfak personeli haricinde kimse temas etmeyecek, gapraz
2. Mutfakta

bula5mayr iinlemek igin, iglem g6rmemig grdalar ile hazrrlanmrg grdalar ayrr ayrr yerlerde muhafaza
edilecek, higbir grda zeminle temas ettirilmeyecektir.

3. Mutfakta personelin uymast gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamalarr ile ilgili gbrsel ve

yazrh

bilgilendirme yaprlacaktrr.

4' Mutfak

personeli mutfaga girislerinde kigisel koruyucu ekipman (maske-eldiven-bone-geffaf y0z

koruyucu siperlik-galo5vb.) kullanara k bu malzemelerin temizligine ozen giisterecek, mutfak bolUm0ne
gaIgan personel haricinde herhangi birinin girmesine mi.lsaade edilmeyecektir.
5. Mutfak igerisinde gerekli alanlarda sa!lam, kapaI gekilde muhafaza edilebilir gcip kovalarr konulacak,

96pler biriktirilmeden mutfak drsrna Erkanlmasr sa!lanacak, "sadece maske, eldiven, hijyen
malzemeleri attlacaktt/' ibaresi yazth gdp kovasr bulundurulacaktrr.

6.Mutfak alanlnda personelin el temizligi ve hijyeni igin dezenfektan kutusu bulundurulacaktrr.
T.Servis malzemeleri (9ata l-btqa

k-

kagrk-ta ba k vb.)bulagrk makinesinde 60 derece ve 0zerinde yrkanmast

ilgili personeller tarafrndan yaprlacaktrr.
F,ORTAK KULLANIM ALANLARI

1. Tesis igerisindeki ortak kullantm alanlarr ( tesis girigi, lobi, restoran, pastane, koridorlar, merdivenrer,

kat koridorlarl, vb.)temizlik ve hijyen bcili.imtindeki belirtilen hususlar do!rultusunda

temizlik

gOrevlilerince temizlenerek dezenfekte edilecektir.

2. Temizlik iSlemleri sdzleSmeli temizlik personelleri taraftndan yerine getirilerek, temizlik ile ilgili
gilnl0k temizlik gizelgeleri belirli aralklar ile yaprlarak tesis salgrn sorumlularrnca
kontrol ve denetimleri
yaprlacaktrr.

3' Restoran, pastane, lobi vb. ortak kullanrm alanlan sosyalmesafe kurallarrna uygun olacak gekilde yer
igaretlemeleri yaprlacak ve tesis igi kullanrm alanlan kapasitesi boli]miinde belirtilen kigi
sayrsr kadar
personel ve misafirin kullanrmr sa$lanacak, planda belirtilen kapasiteden fazla
misafir kabul
edilmevecektir.
G. RESTORAN VE PASTANE

I'

Restoran ve pastane giriginde dezenfektan kutusu bulundurulacak, personel ve
misafirlerin ellennj

dezenfektan ile temizledikten sonra girigleri saglanacaktrr.

2. Maskesiz misafir igeri arrnmayacak, yanrnda maske yoksa verirmek iizere restoran ve pastanede
yeteri kadar maske bulundurulacak, yeme igme faaliyeti dr5rnda ve masadan
kalktrklalnda maske
takmalarr sa$anacaktrr.

3. Restoran ve pastane bdliimilnde sosyal mesafe kurallarr dofirultusunda masalar arast 1.5 metre,
sandalyeler arasr 60 cm olacak gekilde d0zenleme yaprlacak, stra oluSabilecek yerlerde 1.5 metre sosyal
mesafe yer itaretlemeleri yaptlacaktlr.

4, Masalarda sadece kargrllkh oturma d0zeni saglanacak, masa yanlanna sandalye konulmaslna izin
verilmevecektir.

5, Yemek/ Ogiin saatleri yofunlufa sebebiyet vermeyecek Sekilde d0zenleneme yapllacak, sosyal
mesafe kurallart uygula nacaktrr.

6, Her masada el antiseptigi veya kolonya bulundurulacaktrr.
7, Restoran ve pastane bolUmUnde kullanrlan servis ekipmanlarr servis tincesive sonrasr di.izenli olarak
temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

8. Ortak kullanrmda olan gay termosu kaldtnlarak, misafirlere gay servis gorevlisi

tarafrndan

verilecektir.
9. Yemek masalarr ve sandalyeler, servis malzemeleri, Seker, tuz, baharat, pegete, vb. malzemelerin
her misafir kullanrmrndan sonra silinerek uygun Sekilde temizligi ve dezenfeksiyonu saflanacakttr.

10. Kullanrlacak metal ka$rk, gatal, ka$rklar gerekli hijyen Sartlannda temizlendikten sonra kapalr
alanlarda muhafaza edilecek ve el de!meden misafirlere sunulacaktrr.
11, Restoranda kahvaltt ve yemeklerde agrk biife yiyeceklere misafirlerin temasrnrn 6nlenmesi igin
gerekli onlemler ahnarak, servis g0revlisi taraftndan misafirlere saglanacaktrr.
Hazrrlanan Tesis igi Salgrn Planr ayhk def,erlendirilerek, ahnmasr gereken tedbirler tesis
viinetimi tarafrndan ahnacaktrr.

