TESİS İÇİ SALGIN TEDBİR PLANI

1.

2.

Tesis korona virüs sorumlusunun;
Ad – soyad
Görevi
Salih Mumcuo lu
Genel Müdür
Ya ar Özada
Resepsiyon e fi
Memet Kaya
Kat e fi

Tesiste yer alan genel kullan m alanlar nda ayn anda en fazla bulunmas gereken
personel/misafir say lar a a d aki gibidir;
Tesis çi Salon Ad
Otel odalar
Toplant salonu
Kahvalt Salonu&
Restaurant
Lobi

3.
4.

5.

6.
7.

8.

leti im bilgisi
0505 684 4020
0545 375 7188
0533 503 7202

Max. Misafir
Say s
3
20
20
10

Max. Personel
Say s
2
2
2
2

Tesisimizin tüm alanlar 00.00 – 24.00 aras hizmet vermektedir.
Tesisimiz kapal alanlar 08.00 – 11.00 aras do al ekilde havaland r lmaktad r.
Tesisimizin tüm alanlar 09.00 itibari ile her iki saatte bir s rayla dezenfekte
edilmektedir. /Tesisimizin tüm alanlar sabah, ö le ve ak am dezenfekte edilmektedir.
Dezenfekte i lemi s ras nda bulunan misafirler k sa süreli olarak dezenfekte edilmi
ba ka bir alana al nmaktad r. Dezenfekte edilmi bölüm hizmete haz rd r.
Tüm genel kullan m alanlar sosyal mesafe plan na uygun olarak düzenlenmi tir. Sosyal
mesafeye ili kin gerekli önlemler alm , i aretlemeler yap lm ve tesisimize plana uygun
kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecektir.
Tesis bünyesinde bulunan tüm bölümler için tesis personeline yönelik takip ve denetim
çizelgeleri haz rlanm t r, uygulanma durumu takip edilmektedir.
Yemek servisi verilen masalar aras mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler aras 60
cm olacak ekilde düzenlenmi tir. Servis personelimiz, servis esnas nda mesafe
kurallar n korumaya ve temastan kaç nmaya özen gösterecektir. Aç k büfe uygulamas
ileri bir tarihe kadar durdurulmu tur. Kahvalt hizmeti el de meden haz rlanm , paketli
ürünlerin restaurantta servis edilmesi ile gerçekle tirilecektir. Genel kullan m alanlar nda
yer alan çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar n kald r lmas veya
misafirin servis eleman arac l y l a tek kullan ml k servis malzemeleri ile servis almas
sa lanacakt r. Yemek masalar nda tek kullan ml k eker, tuz , baharat çe itleri
bulunacakt r. Yemek masalar , sandalyeler, servis malzemeleri her misafir kullan m ndan
sonra alkol bazl ürünlerle hijyen temizli i yap lacakt r.
Asansörlerin sosyal mesafe kuralar na uygun kullan m na ili kin asansör içi yer i aretleri
ve yaz l bilgilendirme yap lacakt r. Yemek salonlar , toplant salonu, lobi, resepsiyon
alan , aç k alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme alanlar , kahvalt salonu dahil
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9.
10.

11.

12.

tüm genel kullan m alanlar sosyal mesafe plan na uygun olarak düzenlenmi tir. Sosyal
mesafeye ili kin gerekli önlemler alm , i aretlemeler yap lm ve tesisimize plana uygun
kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecektir.
Tesis bünyesinde bulunan tüm bölümler için tesis personeline yönelik takip ve denetim
çizelgeleri haz rlanm t r, uygulanma durumu takip edilmektedir.
Tüm alanlar n temizli i, yüzeyin niteli ine göre standartlara uygun dezenfeksiyon
malzemeleri (1:100 oran nda suland r lm çama r suyu sodyum hipoklorit cas no:768152-9) ile ve her iki saatte bir yap lmaktad r, bu uygulamalar n izlenebilirlik kay tlar
tutulmaktad r. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya
ba l klar , kap kollar s k s k temizlenir, dezenfekte edilir ve izlenebilirlik kay tlar
tutulmaktad r.
Tesisin tüm alanlar n n (misafir odalar , yemekhane/restoran, mutfaklar, ortak
kullan m alanlar vb. Dâhil) temizli inde personel taraf ndan uyulacak standartlar,
a) Bu alanlar n temizli i için su ve deterjan ile temizlik yap ld ktan sonra 1:100 oran nda
suland r lm çama r suyu (sodyum hipoklorit cas no: 7681-52-9) kullan lmal d r.
b) Tesis personeli t bbi maske takmal d r. Maskenin burun, a z ve çeneyi de kapatacak
ekilde tak lmas , d
yüzeyine dokunulmamas , dokunulur ise alkol içerikli el
antiseptikleri ile el hijyeni sa lanmas gerekmektedir. Maske ön yüzüne
dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, ba c kl ise ba c klar ndan tutularak
ç kart lmal ve el hijyeni sa lanmal d r.
c) El temizli ine dikkat edilmelidir. Eller s kl kla en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla
y kanmal , sabun ve suyun olmad
durumlarda alkol bazl el antiseptikleri
kullan lmal d r.
d) Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan ki inin öksürme veya
hap rma s ras nda burun ve a z n tek kullan ml k kâ t mendil ile örtmesi, kâ t
mendilin bulunmad
durumlarda ise dirsek içini kullanmas , mümkünse kalabal k
yerlere girmemesi, e er girmek zorunda kal n yorsa a z ve burnunu kapatmas ,
mümkünse cerrahi (t bbi) maske kullanmas zorunludur.
e) Odalar ve di er kapal alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnas nda aç k olmal
ve temizlik sonras en az 1 saat havaland r lmaktad r. Oda temizli ini yapacak ki inin
ellerini y kad ktan sonra eldiven giymesi ve temizli i eldivenli ellerle yapmas
gereklidir. Her oda temizli inden sonra eldiven ç kart lmal eller uygun ekilde
y kanmal ve bir sonra oda temizli inden önce yeni eldiven giyilmelidir.
f) misafirin kulland
tekstil (nevresim, çar af, havlu vb.) Ürünleri katlanarak
bohçalanmal , bu i lem s ras nda toz ve partikül olu umuna izin vermeyecek (ç rpma
ve silkeleme yap lmamal d r) ekilde toplanmakta ve çar af ve havlu gibi tekstil
ürünleri 80°C’de deterjan ile çama r makinesinde y kanmaktad r.
g) Salg n süresince tesisçe belirlenen koronovirüs sorumlusu taraf ndan kontroller
sürekli sa lanacakt r. Sa l k bakanl , kültür ve turizm bakanl , Gaziantep valili i il
h fz ss hha kurulu kararlar ndaki yeni geli meler olmas halinde, güncel tedbirler i
güvenli i uzman m zca, tüm personele e itim verilecektir ve imza alt na al nacakt r.
Otelimize giriş yapan tüm misafirlerimizin ve personelimizin aşağıdaki başlıca
maddelere uymaları zorunlu kılınmıştır;
a) Misafirlerimiz otelden ç kt ktan sonra gerekli dezenfektan ve temizlik yap ld ktan
sonra odan z en az 24 saat bo b rak ld ktan sonra hizmetinize sunulmaktad r
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b) Maskesiz olarak personelimizin ve misafirlerimizin otel içine girmesi ve genel
alanlarda dola mas kesinlikle yasakt r.
c) Otel genel alanlar , restoranlar m z ve toplant salonumuza d a r d an temiz hava
verilmektedir.
d) Otele giri esnas nda ate ölçümü yapt rmak zorunludur. 1 (bir) günden fazla
sürede konaklama yapacak olan misafirlerin günlük olarak ate ölçümü
yap lacakt r.
e) Misafirlerimizden daha önce korona virüs vakas ya am olan var ise son negatif
tarihini ve vaka ya ad
aral bildirmek zorundad rlar.
f) Konaklama sürenizde korona virüs semptomlar ndan bir veya birkaç n n
oldu u ndan ü phelenen misafirlerimiz olmas durumunda tesis korona virüs
sorumlular na resepsiyona gelerek bilgi verilmelidir.
g) Giri
ve ç k
esnas nda resepsiyon önünde 1 (bir) den fazla misafir
bulunmayacakt r. Resepsiyona geldi i nizde bekleyen var ise lütfen sosyal
mesafenizi koruyarak beklemektedir.
h) Otel misafir ve personel giri lerine dezenfektan paspas konulmu tur.
i) Farkl odalarda kalan misafirler ayn masada belirlenen ki i say s ndan fazla
oturamayacakt r. Ancak ayn odada kalan misafirler ayn masa ve koltuklarda
oturabilirler.
j) Asansör içerisinde 1’den fazla ki i var ise asansör kullan lmamal d r.
k) Otelimizde bulunan misafir tuvaletleri al nan tedbirlerimiz neticesinde kullan ma
kapal olacakt r.
l) Otel d n d an yemek sipari i vermek al nan önlemler uyar nca kesinlikle yasakt r.
m) 1 (bir) günden fazla sürede konaklayacak tüm misafirlerimiz talep etmese dahi
her gün çar af nevresim yast k k l f ve havlular de i t i rilecektir.
n) Misafirlerimizin kald klar odalar n temizli i talep edilmesi halinde bile misafir
odadayken sosyal mesafe nedeniyle yap lamamaktad r.
o) Kahvalt salonumuz Asma Katta yer almaktad r ve bu süreçte masaya kahvalt
verilerek devam edilecektir.
p) Restoranlarda bulunan tüm masa ve sandalyeler sosyal mesafe gözetilerek
konumland r lm t r .
q) Otel içerisinde birçok bölgesinde dezenfektan ve t bbi at k çöp kutular
yerle tirilmi t ir. Restoran masalar n n tamam nda el dezenfektan bulunmaktad r.
r) Otel içerisindeki tüm personel maske kullanmaktad r. Temizlik personelleri
Maske, Siperlik ve gerekli dezenfektan teçhizatlar ile çal m aktad r.
s) Misafir odalar na tek kullan ml k karton bardaklar konulmu tur.
t) Konaklama yapaca n z her oda bir önceki misafirden sonra uygun dezenfekte,
temizlik ve havaland rma i lemi yap ld ktan sonra yeni gelen misafire
verildi i nden
oda
de i i k li i
konusunda
k s tl
imkanlarla
yard mc
olunabilmektedir. Misafirimizin özellikle istedi i oda kurallara uygun olunca
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verilebilece inden bu konuda ve yukar daki tüm kurallar için tüm misafirlerimizden
korona virüs süresince anlay n z için te ekkür ediyoruz.
13.

Tesislerde konaklayan misafirlerin konaklama süreleri bittikten sonra odan n
temizli i/dezenfekte edilmesi ve havaland r lmas , ayn odaya yeni misafirin
kabulüne ili kin prosedürler;
a) Misafirler odadan ayr ld ktan sonra, oda en az 2 saat do al
ekilde
havaland r lmal d r.
b) misafir odas temizli i için su ve deterjan ile temizlik yap ld ktan sonra 1:100 oran nda
suland r lm
çama r suyu (sodyum hipoklorit cas no: 7681-52-9) ile dezenfekte
edilmektedir.
c) Havaland rma ve klima sisteminin sterilizasyonu sa lanmaktad r. Odalarda bulunan
su s t c lar , televizyon ve klima kumandalar , kap ve pencere kollar ile çekmece
kulplar gibi misafirlerin s kl kla temas etti i/edebilece i tüm noktalar misafir tesisten
ayr ld n da 7. Maddede belirtilen hükümlere uygun olarak temizlenmektedir.
d) Misafirlere sunulan ampuan, du jeli, kulak pamu u, sabun, terlik, çama r po eti,
ayakkab süngeri, kalem, kâ t, gibi ürünler tek kullan ml kt r. Odalarda tek kullan ml k
bardaklar bulunmaktad r.
e) misafir odalar nda odalar n dezenfekte edildi ine dair oday temizleyen kat görevlisi
taraf ndan imzal form b rak lmaktad r.
f)
Her odan n temizlenme ve dezenfeksiyon i lemleri sonras kat görevlisi personel
temizlik bezi, maske ve eldivenlerini de i t irmek zorundad r.
14. Misafirlerin ve personelin tesisin tüm alanlar n kullan rken uymalar gereken sa l k ve
hijyen kurallar hakk nda bilgilendirilmesi tesis giri lerinde yap lmaktad r ve bu kurallar n
personele tebli i yap lm t r.
15. Misafir ve personelde hasta, semptomlu, üpheli durumlar n varl
ve acil hallerde en
yak n hastane bilgileri; Özel Sani Konuko lu Hastanesi

(0342) 211
5000

ncili P nar Mah. Ali Fuat Cebesoy Blv.
No:45, 27090 e hitkâmil/Gaziantep

Gaziantep Medical park
Hastanesi

(0342) 211
1600

Mücahitler, 52063. Sk. No:2, 27584
e hitkâmil/Gaziantep

16.

Hastal k belirtileri gösteren personel/misafirle ilgilenecek (bu ki iler 24 saat esas na göre
görev yapacakt r.) Tesis görevlisinin;
Ad – soyad
Görevi
leti im bilgisi
Salih Mumcuo lu
Genel Müdür
0505 684 4020
Ya ar Özada
Resepsiyon e fi
0545 375 7188
Memet Kaya
Kat e fi
0533 503 7202
17. Tesis görevlisinin üpheli veya pozitif vaka durumda olan ki ilere yakla m
a a d aki e kilde uygulanacakt r;
a) Di er konuklardan ivedilikle ayr l p, maske tak lmas sa lanarak sa l k birimine (varsa
oteldeki yoksa en yak ndaki sa l k birimi) ba vurmalar sa lan r.
b) Ki i ile ayn oday payla anlar n cerrahi (t bbi) maske takmas sa lan r.
c) E er olas olguya refakat etmezlerse odalar nda izole edilmeleri sa lan r. Ki inin
ba vurdu u sa l k birimi taraf ndan, il/ilçe sa l k müdürlü ü bula c hastal klar
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birimine ivedilikle bilgi verilir. Bula c hastal klar birimi, olas olgu yönetim emas na
göre olguyu yönetir. Temasl lar n saptayarak, temas özelliklerine göre (yak n temasl ,
temasl ) gerekli izlem prosedürlerini ba lat r.
d) cov d- 19 tan s kesinle en hastan n odas 24 saat süreyle havaland r l r ve bo
tutulmas sa lan r, sonras nda temizlik personeli maske, eldiven, siperlik ve koruyucu
kolluk ekipmanlar n takarak, detayl bir ekilde su ve deterjanla temizler, 1:100
oran nda suland r lm çama r suyu (sodyum hipoklorit cas no: 7681-52- 9) içeren
solüsyonla silinir. Bu i lemler sonras nda odaya yeni ki i al nabilir. Oda temizli i
esnas nda temizlik görevlisinin kulland ekipmanlar mutlaka de i t irilir.
18. Tesis içi salg n tedbir plan kapsam nda uyulacak kurallar tesisimiz giri lerinde, lobi,
asansör, misafir odalar , restoran giri leri, aç k alanlar, personel soyunma odalar na
as lm t r. nternet sitemiz olan http://www.ayintaphotel.comsitesinde bahse konu olan
plan yay nlanm t r.
19. “Tesis çi Salg n Tedbir Plan ” kapsam nda, misafirler taraf ndan kullan lacak
konaklama tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümler/alanlar için bu genelge
kapsam nda uyulmas gereken tüm kurallar n denetiminden sorumlu personel
görevlendirmesi;
Ay ntap Otel tüm bölümleri denetleme görevlisi
Ad – soyad
Görevi
leti im bilgisi
Salih Mumcuo lu
Genel Müdür
0505 684 4020
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