Ukrepi higiene za vašo
največjo zaščito in varnost
Higienski ukrepi in standardi v Resortu Adria Ankaran

www. adria-ankaran.si

Spoštovani gostje!
Počitnice so najlepši čas v letu, ki ga namenimo za skupni oddih, sprostitev in nova doživetja.
V skrbi za kar največjo varnost in udobje smo sprejeli številne ukrepe in zanje uporabili le
proizvode, ki izpolnjujejo najvišje standarde varnosti. Varnost je seveda najbolj odvisna od
ravnanja vsakega posameznika, zato vas vljudno prosimo, da spoštujete preventivne ukrepe.
Vkolikor opazite, da smo pri skrbi za vašo varnost kaj pozabili, nas o tem nemudoma obvestite.

Želimo vam varno in prijetno bivanje
ter nepozabno doživetje v zeleni mediteranski oazi.

Recepcija in hotelska avla
• Na recepciji imamo na voljo termometre za preverjanje telesne temperature.
• Predpisana varnostna razdalja med posamezniki v vrsti pred recepcijo je najmanj 1,5 m.
Mize in stoli v hotelski avli so prav tako na razdalji najmanj 1,5 m.
• Na recepciji in v hotelski avli so nameščeni brezkontaktni senzorski razkuževalci rok.
• Redno razkužujemo recepcijske pulte.
• Večkrat dnevno prezračujemo.
• V največji možni meri ne poslujemo s papirjem, svinčniki in raznimi tiskovinami.
• Priporočamo brezgotovinsko plačevanje.
• Za razkuževanje uporabljamo izključno razkužila certificirana za uporabo v prehrambeni industriji.
Pri čiščenju pa ekološka in biorazgradljiva ter človeku in naravi prijazna čistila znamke Bionat.
• Ključe, kartice za dostop v sobo dezinficiramo za vsakega gosta
in jih predamo gostu na varen način.

Osebje
• Na delo lahko prihajajo samo zdravi zaposleni, kar dnevno preverjamo.
• Naše zaposlene redno izobražujemo skladno z internimi izobraževalnimi
programi zaščite, higiene in varnosti.
• V primeru zaznave bolezenskih znakov dihal pri gostih ali zaposlenih spoštujemo protokole NIJZ.

Hotelska soba, sobe v suitah, vilah in apartmajih
• Za vašo varnost smo odstranili hotelsko mapo, navodila in promocijske materiale.
Vse to je dostopno na www.adria-ankaran.si/aktualno.
Lahko pa povprašate tudi na recepciji za vaš izvod.
• V hotelski sobi in sobah v Suitah, Vilah in apartmajih smo identificirali 9 površin,
s katerimi imajo gostje največ stika, ter jih dodatno in bolj intenzivno čistimo in dezinficiramo.
• Po čiščenju in dezinfekciji hotelske sobe vrata zapečatimo s posebno nalepko kot znak,
da po temeljitem razkuževanju in čiščenju nihče v sobo ni vstopil pred gostom.
• Gost se lahko odloči, da v njegovo sobo v času bivanja ne vstopa nihče.
V tem primeru gostu svetujemo, da svojo sobo redno prezračuje.
• Odstranili smo dekorativne elemente na oblazinjenem pohištvu in postelji.
• Mini bar vključuje le pijačo (dezificirano), prigrizke prinesemo v mini bar le na željo gosta.
• Med čiščenjem sobo prezračujemo.
• Posteljnino, brisače in kopalne plašče poleg pranja na visokih temperaturah tudi razkužujemo.
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9 površin v sobi in apartmaju,
s katerimi imajo gostje največ stika, dodatno
in bolj intenzivno čistimo in dezinficiramo.
1. Trde površine, mize, nočne omarice,
odlagalne površine.
2. Kljuke na vratih, omari, predalih.
3. Stikala, stenske luči, stropne luči, namizne luči.
4. Upravljalec klimatske naprave
5. Postelja, posteljnina in okvir postelje.
6. Telefon in sef, stacionarni telefon,
kljuka na sefu in tipkovnica.
7. TV daljinec je očiščen in razkužen.

8. Kopalnica: WC, umivalnik, tuš, kad, pipe,
armature, obešalniki, kljuke.
9. Kuhinja in kuhinjske površine
v apartmajih Adria.
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Restavracije in bari
•
•
•
•
•
•
•

Mize v lokalih so postavljene v razmaku najmanj 1,5 m.
Omejili smo število gostov v lokalih.
Predpisana varnostna razdalja med posamezniki pri čakanju na vstop v lokal je najmanj 1,5 m.
Pred vhodom v lokal so nameščeni brezkontaktni senzorski razkuževalci rok.
Redno razkužujemo vse skupne površine, mize in stole ter aparate za točenje pijač.
Hrano pripravljamo in postrežemo skladno s strogimi protokoli varnosti.
Obroke nudimo tudi kot postrežbo v sobi ali kot lunch pakete,
ki jih gostje lahko vzamejo s seboj.
• Posodo, pribor in prte peremo in razkužujemo
v ustreznih strojih na visoki temperaturi.
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Kamp Adria
• Na recepciji imamo na voljo termometre za preverjanje telesne temperature.
• Predpisana varnostna razdalja med posamezniki v vrsti pred recepcijo
je najmanj 1,5 m. Posamezniki vstopajo v recepcijo posamično.
• Na recepciji in v skupnih prostorih so nameščeni brezkontaktni senzorski razkuževalci rok.
• Redno razkužujemo recepcijske pulte.
• Večkrat dnevno prezračujemo vse prostore.
• V največji možni meri ne poslujemo s papirjem, svinčniki in raznimi tiskovinami.
• Priporočamo brezgotovinsko plačevanje.
• Ključe / kartice za dostop v kamp dezinficiramo za vsakega gosta
in jih predamo gostu na varen način.
• Čiščenje in razkuževanje sanitarij izvajamo vsako
uro oziroma prilagojeno frekvenci obiskov.
• Po čiščenju privatnih kopalnic vrata zapečatimo
s posebno nalepko kot znak, da po temeljitem razkuževanju
in čiščenju v prostor nihče ni vstopil pred gostom.

ADRIA d.o.o.,
Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran
Resort: T: + 386 5 66 37 300 | E: hotel@adria-ankaran.si
Rezervacije Hotel, Apartmaji:
T: +386 5 66 37 444 | E: booking@adria-ankaran.si
Kamp: T: + 386 5 66 37 350 | E: camp@adria-ankaran.si

www.adria-ankaran.si

