COVID-19 TESİS SALGIN PLANI
Değerli Misafirlerimiz Ankara Enerji Otel olarak Corona Virüs salgını mücadele
kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nın insan sağlığı noktasında belirlediği tüm önlemlerin alınması
yanı sıra odalarımız, ortak alanlarımız, anti bakteriyel boya ile boyandı, tüm tekstil ürünleri
yenilendi klima bakımları yapıldı, bu kapsamda yenilenen yüzüyle tesisimizi %60 doluluk
kapasitesi ile hizmet hazırlığına;
• Odaların ve Otelin genel alanları; Ozon ve ULV Makineleri ile dezenfeksiyonu periyodik
aralıklarla sağlanması, otel genel alanlarında temassız dezenfekte istasyonları kurulması,
• Misafirlerimizin Otele giriş yaptığı an temassız ateş ölçüm cihazı ile karşılanması,
• Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük temizlik sırasında açık olacak şekilde
hijyen eğitimi alan personelimiz tarafından temizlik sonrasında da en az 12 saat havalandırılması,
• Ortak alanlarda Güvenli Sosyal Mesafe düzenleme uygulanması,
• Streç film ile hijyenik koşullarda hazırlanan Kahvaltımızın, garsonlarımız tarafından
odalara servisi ya da Otel Kahvaltı Salonu’nda sosyal mesafe kapsamında kahvaltı alımı
gerçekleştirilmesi,
• Otel misafirlerinin son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında
ülke içerisindeki seyahat planları gibi bilgiler tam ve düzenli olarak tutulması,
• Tekstil ürünleri 90 derece sıcaklıkta yıkanacak ve tedarikçilerimiz ile dezenfeksiyon
işlemlerinin takibinin yapılması,
• Sık dokunulan yüzeylerin, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliği
yapılacak olup bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış
çamaşır suyu ve klor tablet kullanılması,
• Depo ve Gıda Güvenliği denetimi yapılması,
• Tedbir amaçlı Karantina odası bulundurma mecburiyetine de uygunluk sağladık.
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Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılır.
Misafir kabulünde COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme yapılır.
Tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde uygulanan/uyulması
gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılır.
Sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınır, işaretlemeler yapılır ve plana uygun kapasiteden
fazla misafir kabul edilmez.
Termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları.
Dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkânı
Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman
bulundurulur.
Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, ayrıca geniş genel kullanım
alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulur.
Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon
paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulur.
Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım
(maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi) ile el dezenfeksiyon imkânı sağlanır.
Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanır.
Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı, kapıpencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte özelliği olan
ürünlerle temizlenir.
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Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç, malzeme,
donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanlarının sterilizasyonu sağlanır.
Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve saklama
alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanır.
Tesisin tamamında (barlar, snack barlar dâhil) servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanır.
Tüm Personelimize Corona Virüs Eğitimi verilmiştir.
En az 72 Saat Boş Bırakılmış Odalar
En az 48 Saat Boş Bırakılmış Odalar
En az 12 Saat Boş Bırakılmış Odalar
Periyodik Açık Alan Dezenfektasyonu
Periyodik Kapalı Alan Dezenfektasyonu
Tekstil Ürünleri 90 Derece Sıcaklıkta Yıkanıyor
En az 24 Saat Boş Bırakılmış Odalar
Ozon ve ULV Makineleri ile Dezenfektasyon
Depo ve Gıda Güvenliği Denetimi

