Değerli Misafirimiz,
Metropolitan Luxury Hotels’te konaklamanız süresince güvenli ve sağlıklı bir ortamda ağırlanmanızı
sağlamak başlıca önceliğimizdir.
Dünya genelinde etkisini sürdüren Koronavirüs (Covid-19) durumu sürekli gelişirken, profesyonel
kadromuzla Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı gibi saygın ve güvenilir kaynakların dağıttığı
en güncel bilgileri takip etmekte ve talimatlarını uygulamaktayız. Çalışanlarımızın eğitimleri T. C. Sağlık
Bakanlığı’nın resmi önergeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.
Otellerimizde yer alan tüm üniteler profesyonel ve eğitimli personellerimiz tarafından, temizlik ve
dezenfektasyon konusunda T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylı temizlik markalarının ürünleri ile düzenli
periyotlarla dezenfekte edilmektedir.
Sağlınız bizim için önemlidir !
Metropolitan Luxury Hotels Yönetimi

Dear Valuable Guest,
Our first aim is to provide a safe and healthy environment during your accomodation at Metropolitan
Luxury Hotels.
Coronavirus ( Covid-19 ) situation is being evolved continuously while maintaining its effect worldwide.
We are following up and implementing the guidelines of respectable and reliable
authorities like World Health Organisation and Turkish Republic Minister of Health with our professional
employees. The trainings of our employees have been done through offical gudelines of Turkish
Republic Minister of Health.
All the units of our hotels are being regularly disinfected by our professional and trained employees
with the products of the brands which aproved for cleanliness and disinfection by Turkish Republic
Minister of Health.
We care about your health !
Metropolitan Luxury Hotels Management

COVID-19 BİLGİLENDİRME REHBERİ
Değerli Misaﬁrimiz,
Otelimizde kaldığınız süre içerisinde kendi sağlığınız, diğer misaﬁrlerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla bu
rehberde belirtilen bilgilere uymanızı rica ederiz.

ODALAR
•
•
•
•
•
•

•

•

Odanız iş ortağımız Diversey, Inc. hijyen ürünleri ile dezenfekte edilmektedir.
Odanızın günlük temizliği, hijyen konusunda eğitimli personellerimiz tarafından maske ve tek kullanımlık eldiven
kullanılarak yapılmaktadır.
Odanızda bulunan kumanda ve bardak dezenfekte edildikten sonra poşetlenerek kullanımınıza sunulmaktadır.
Odanızda bulunan tekstil malzemeleri (bornoz, el, ayak ve banyo havlusu) otelimizin çamaşırhanesinde 60 derecede
yıkandıktan sonra poşetlenerek kullanımınıza sunulmaktadır.
Banyonuzda bulunan sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlıktır.
Odanız ULV (Ultra Low Volume) makineleri ile dezenfekte edilmektedir.
ULV (Ultra Low Volume) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. İçerisinde Sağlık Bakanlığı
onaylı Diversey Oxivir Plus kimyasalı kullanılmaktadır. ULV ile amaç, ilaçlı suyu (solüsyon) havada uzun süre kalacak
şekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir.
Odanız ozonlama tekniği ile dezenfekte edilmektedir.
Ozon, 3 oksijen atomundan oluşmuş keskin kokulu oksijenin yüksek enerjili halidir.
Ozon gazı okside edici özelliği sayesinde, ortamdaki her türlü virüs, mikrop, bakteri, mikroorganizma, toksin, haşerat gibi
sağlığı tehdit eden, her şeyi yok eden en etkili sterilizasyon sağlayıcı olarak tercih edilmektedir.
Günlük oda temizliği veya minibar kontrolü için odanıza girilmesini istemiyorsanız resepsiyona bilgi vermenizi veya
kapılarınızda bulunan ‘’Rahatsız Etme’’ butonunu aktif hale getirmenizi rica ederiz.

GENEL KULLANIM ALANLARI
•
•
•
•

•

Restoranlar, toplantı salonları, lobi ve satış üniteleri dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak
düzenlenmiştir. Ortak kullanım alanlarımız iş ortağımız Diversey, Inc. hijyen ürünleri ile dezenfekte edilmektedir.
Genel kullanım alanlarında yeterince el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulmaktadır.
Genel alanlarımızda bulunan klimalarımız taze hava ile çalıştırılmaktadır ve düzenli aralıklarla ULV (Ultra Low Volume)
makineleri ile dezenfekte edilip, ﬁltreleri değiştirilmektedir.
Genel kullanım alanları ULV (Ultra Low Volume) makineleri ile dezenfekte edilmektedir.
ULV (Ultra Low Volume) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. İçerisinde, Sağlık Bakanlığı onaylı
Diversey Oxivir Plus kimyasalı kullanılmaktadır. ULV ile amaç, ilaçlı suyu (solüsyon) havada uzun süre kalacak şekilde
partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gitmektir.
Genel kullanım alanları ozonlama tekniği ile dezenfekte edilmektedir.
Ozon, 3 oksijen atomundan oluşmuş keskin kokulu oksijenin yüksek enerjili halidir.
Ozon gazı okside edici özelliği sayesinde, ortamdaki her türlü virüs, mikrop, bakteri, mikroorganizma, toksin haşerat gibi
sağlığı tehdit eden, her şeyi yok eden en etkili sterilizasyon sağlayıcı olarak tercih edilmektedir.

PERSONELİMİZ
•
•
•

Çalışanlarımıza Covid-19 bilinçlendirme ve korunma eğitimi verilmiştir.
Personellerimiz sizlere hizmet ederken, vermiş olduğu hizmete göre maske, eldiven ve yüz siperliği gibi koruyucu
malzemeleri kullanmaktadırlar.
Personel alanlarımız iş ortağımız Diversey, Inc. hijyen ürünleri ile dezenfekte edilmektedir.

SİZDEN İSTEDİKLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
•

Check-in işlemleri sırasında konaklama belgesinde istenilen bilgileri eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.
Otel içerisinde sosyal mesafeyi korumaya dikkat ediniz.
Sosyal mesafe kuralları gereği asansörlerimiz 2 kişilik olup maske takmak zorunludur. Asansörleri aynı odada
konakladığınız kişiler ile birlikte kullanabilirsiniz.
Kendi sağlığınız, diğer misaﬁrlerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Aquamarine SPA’nın güvenli
kullanımı için rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyon için lütfen 8030’u arayınız.
Covid-19 önlemleri kapsamında gerektiği zaman kullanabilmeniz için maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanları
resepsiyondan temin edebilirsiniz.
Covid-19 önlemleri kapsamında, yurtdışına çıkış yapmak isteyen veya ikametgah adresi yurtdışında olan misaﬁrlerimiz uçuş
saatinden en az 48 saat önce PCR testi yaptırmak zorundadırlar. Testler ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi resepsiyondan
alabilirsiniz.
Kendinizde veya diğer misaﬁrlerimizde Covid-19 semptomları görüyorsanız lütfen resepsiyona haber veriniz.
Covid-19 dâhil tüm bulaşıcı hastalıklarla ilgili bulgu, bilgi ve semptom gizlemeniz, otel yönetimine haber vermemeniz
ya da önlemlere uymamanız halinde otel, otel personeli ve diğer 3. kişiler nezdinde doğacak tüm zararlara ilişkin yasal
sorumluluğunuzun doğacağını hatırlatırız.

COVID-19 INFORMATION GUIDE
Dear Guest,
During your stay at our hotel, we kindly request that you comply with the information provided in this guide in order to protect
the health of yourself, other guests, and our employees.

ROOMS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Your room is being disinfected with the hygiene products of our partner Diversey, Inc.
Our trained staff in hygiene, carry out the daily cleaning of your room by using masks and disposable gloves.
Remote control and glass in your room are served with package, after being disinfected.
The soft goods in your room (bathrobes, hand-foot-bath towels) are served with package only after being washed at
60 degrees at the hotel's laundry.
Toiletries such as soap, shampoo and shower gel are for single use only.
Your room is being disinfected with ULV (Ultra Low Volume) machines.
ULV (Ultra Low Volume) is an aerosol fog created by an extremely ﬁne spray technique. Diversey Oxivir Plus chemical,
which was approved by the Ministry of Health, is used in the process. The purpose of ULV is to divide the douche (solution)
into particles to make it stay in the air longer and to extend the contact time with air to obtain the deﬁnite result in disinfection.
Your room is disinfected with ozonation.
Ozone is the high energy state of pungent oxygen that is composed of three oxygen atoms.
With its oxidizing feature, ozone gas is preferred as the most effective sterilization agent that destroys health-threatening
things in the environment such as all kinds of viruses, microbes, bacteria, microorganisms, toxins, and pests.
If you wish not to be disturbed for daily room cleaning or minibar control routines, please inform the reception desk,
or activate the “Do Not Disturb” button on your door.

PUBLIC AREAS
•
•
•
•
•
•
•
•

All public areas such as restaurants, meeting rooms, lobby and sales units are arranged in accordance with the social
distance plan. Our public areas are being disinfected with the hygiene products of our partner Diversey, Inc.
There are enough numbers of hand disinfectants and antiseptic in public areas.
The air conditioners in the public areas operate with fresh air. They are regularly being disinfected with
ULV (Ultra Low Volume) machines and their ﬁlters are changed.
Public areas are being disinfected with ULV (Ultra Low Volume) machines.
ULV (Ultra Low Volume) is an aerosol fog created by an extremely ﬁne spray technique. Diversey Oxivir Plus chemical,
which was approved by the Ministry of Health, is used in the process. The purpose of ULV is to divide the douche (solution)
into particles to make it stay in the air longer and to extend the contact time with air to obtain the deﬁnite result in disinfection.
Public areas are being disinfected with ozonation.
Ozone is the high energy state of pungent oxygen that is composed of three oxygen atoms.
With its oxidizing feature, ozone gas is preferred as the most effective sterilization agent that destroys everything in the
environment that threatens health such as all kinds of viruses, microbes, bacteria, microorganisms, toxins, and pests.

OUR STAFF
•
•
•

All our staff attended the Covid-19 awareness and protection training.
While serving you, our staffs use protective equipment such as masks, disposable gloves and face shields depending on the
type of their service.
Staff areas are being disinfected with the hygiene products of our partner Diversey, Inc.

WHAT WE EXPECT FROM YOU
•
•
•
•
•
•
•
•

We kindly request you to ﬁll in all the information requested in the registration form during check-in process.
Please pay attention to keeping your social distance at the hotel.
In line with the social distance rules, our elevators are only for two person and use of masks are mandatory. You can use the
elevator with the ones you accommodate in the same room.
In order to protect the health of yourself, other guests, and our employees, you need to make reservations for the safe use of
Aquamarine SPA. Please dial 8030 for reservation.
Within the scope of Covid-19 precautions, you can obtain protective equipment such as masks and disposable gloves from
the reception desk to be used whenever necessary.
In line with the Covid-19 measures, guests who want to go abroad or whose residential address is abroad must be tested
with a PCR test at least 48 hours before their ﬂights. You may get detailed information about the test from the reception.
If you suspect that you or other guests show symptoms of Covid- 19, please inform the reception.
We would like to kindly remind you that you will be liable for all damages to the hotel, hotel staff and other third parties if
you hide or do not inform the hotel management about the ﬁndings, information and symptoms regarding all infectious
diseases including Covid-19, or if you choose not to comply with the measures taken.

ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻳﺭﻭﺱ COVID-19
ﺿﻴﻔﻨﺎ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺘﻚ ﻭﺻﺤﺔ ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﻗﺎﻣﺘﻚ ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻗﻨﺎ ،ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﺍﻟﻐﺭﻑ
•
•
•
•
•
•

•

•

ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎ.
ﺗﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻐﺮﻓﺘﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻅﻔﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻻﻛﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻚ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻚ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ )ﺃﺭﻭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ،ﻭﻣﻨﺎﺷﻒ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺍﻟﻘﺪﻣ ﻴﻦ ﻭﻣﻨﺎﺷﻒ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ( ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﻨﺪﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ 60
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻚ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﺒﻮ ﻭﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻣﻚ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ.
ﺗﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ  ) ULVﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ(.
 ) ULVﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ( ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺷﺎﺵ ﺿﺒﺎﺏ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ  ULVﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ( ﺇﻟﻰ ﺟﺰﻳﺌﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻁﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺗﻼﻣﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺵ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ.
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻛﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﻼﺫﻉ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ  3ﺫﺭﺍﺕ ﺃﻛﺴﺠﻴﻦ.
ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺄﻛﺴﺪﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ُﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻳﻮﻣ ﻴ ًﺎ ﺃﻭ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻔﻌ ﻴﻞ ﺯﺭ
"ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺯﻋﺎﺝ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ.

ﺍﻣﺎﻛﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
•
•
•
•

•

ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﻏﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺑﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ .ﺗﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎ.
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻢ ﺃﻭ ﻣﻄﻬﺮ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﺂﻻﺕ  ) ULVﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ( ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ  ) ULVﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ(.
 ) ULVﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ( ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺷﺎﺵ ﺿﺒﺎﺏ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ .ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ  ULVﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ( ﺇﻟﻰ ﺟﺰﻳﺌﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻁﻮﻳﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻴﻞ ﻭﻗﺖ ﺗﻼﻣﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺵ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ.
ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻛﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﻼﺫﻉ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ  3ﺫﺭﺍﺕ ﺃﻛﺴﺠﻴﻦ.
ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺄﻛﺴﺪﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ُﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﻣﻭﻅﻔﻳﻧﺎ
•
•
•

.
ﺗﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ -19
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﻅﻔﻮﻧﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻗﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ ﻭﻭﺍﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺨﺪﻣﺘﻚ.
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﺎ.
ﺗﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ

ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺭﻳﺩ ﻣﻧﻙ
•
•
•

ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺟﺮﺍء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ،ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﻣﻞء ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ.
ﻧﻈﺮ ﺍ ً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺼﺎﻋﺪﻧﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﺭﺗﺪﺍء ﻗﻨﺎﻉ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻷ ﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻌﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.
ﺍﻟﺼﺤﻲ .ﻟﻠﺤﺠﺰ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺘﻚ ﻭﺻﺤﺔ ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻣﻦ ﻟـﻤﻨﺘﺠﻊ
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ .8030
 ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍ ﻷﻗﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ -19
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

•
•

ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺿﻴﻮﻑ ﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ.
ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﺖ ﻅﻬﻮﺭ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻓﻴﺮﻭﺱ -19
 ،ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻧ ُ ﺬﻛﺮﻙ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺮﻭﺱ -19
ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﻻ ً ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻕ ﻭﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻭﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

•
•
•

