 S-au instalat dispensere touchless cu dezinfectant pe baza de clor si alcool atat in zonele accesibile
clientilor cat si in spatiile comune ale angajatilor

 Se vor spori procedurile de dezinfectare si verificare a produselor care vor intra in hotel, respectiv in blocul
alimentar

 Tot personalul va purta protectii de unica folosinta
 Se organizeaza sesiuni de training specializat, referitoare si la igiena, pentru staff-ul nostru pentru ca
acestia sa invete sa isi asume noile proceduri care fac referire la protectia lor si a tuturor oaspetilor

 Se va intensifica curățarea camerelor pentru oaspeți utilizând și aici dezinfectanți profesionali Ecolab.
 Se colaboreaza de foarte multi ani cu lider-ul mondial in materie de solutii pentru curatare si igienizare

















Ecolab. Se foloseste deja gama de produse pentru igienizarea suprafetelor cu caracter virucid,
eficiente impotriva covid-19
Se vor igieniza de cel putin 3 ori pe zi cu ajutorul atomizoarelor electrice toate suprafetele teraselor,
locurilor de joaca, spatiilor publice folosind dezinfectanti pe baza de alcool
Se vor amplasa covoare imbibate cu substanta dezinfectanta la intrarile pentru oaspeti si pentru
angajati, la intrarile in lift si holuri cu acces comun pe fiecare etaj
Au fost afisate mesajele informative despre igiena personala , distantare sociala, prevenire Covid-10
recomandate de Ministerul Sanatatii
Au fost montate lampi UV bactericide in bloc alimentar, lift si depozite
Se va monitoriza zilnic temperatura si starea de sanatate a personalului
Se va mări spațiul dintre mesele din restaurant conform normativelor
Suntem pregatiti pentru orice modalitate de servire a meselor (room-service, catering, bufet cu servire de
catre angajatii nostri a preparatelor ce nu pot fi ambalate individual, servirea meselor in intervale orare
programate) pe care o vor impune Normele de functionare.
Preparatele restaurantului Fortuna vor fi marca „Preparate gatite si servite in siguranta”
Se vor folosi tacamuri si pahare de unica folosinta
Check-in online ( oaspetele primeste automat invitatie la check-in online prin intermediul e-mailului )
precum si pentru plata online -pentru a limita interactiunea fizica prin plati contactless si online
Se va lua temperatura oaspetilor cu termometru cu infrarosu la check in
Cazarea se va incerca sa se faca la ore prestabilite pentru a se limita contactul dintre persoane.
Se va efectua dezinfectarea SUPLIMENTARA a cardurilor de acces camera, carduri de acces piscine
si telecomenzi, dupa fiecare check-out
Se va respecta distanta dintre sezlongurile de la piscina
Se vor dezinfecta camerele cu GENERATOR DE OZON.
Statiile de tratare ultramoderne ale piscinelor, jaccuzi si atractiilor cu apa pentru copii vor respecta ca si
pana acum dozajele solutiilor necesare asigurarii sigurantei

