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GİRİŞ:

Spice HoteL& Spa olarak misafirlerine verdiği hizmetin ortaya çıkışındaki tüm 
operasyonel ve organizasyonel yapının temel dayanağı daima insan sağlığı ve güvenliği 
olmuştur.

Sistemlerin ve sağlıklı bir işleyişin sürekliliğinin ancak bu şekilde sağlanabileceğine 
inanıyoruz.

Bu sebeple kuruluşumuzun ilk gününden itibaren oluşturduğumuz ve her geçen gün 
geliştirme çabasında olduğumuz Kalite ve Güvenlik sistemlerimiz, bu anlamda değerli 
büyük ailemizin yaşam sigortası olarak gördüğümüz bir yapıdır.

Önceliğimiz sizlere hijyenik olarak ve kendinizi güvende hissedebileceğiniz bir 
konaklama ve tatil imkanı sunabilmektir. Bunun için, yaşanan COVID-19 Pandemisi ve 
daha sonra da oluşabilecek diğer olası salgın riskleri nedeni ile hazırlıklı olmak için 
arttırdığımız hijyen ve temizlik önlemlerimizi özet olarak bu bilgilendirme kitapçığı 
ile sizlerle paylaşıyoruz. Spice Hotel &  Spa hijyen ve temizlik standartları olarak 
uygulanmakta olan prosedürlerimiz  Covid-19 Pandemisi nedeni ile daha fazla önem 
kazanmıştır.

• Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Konaklama Sektörü için yayınlamış olduğu 
“Covid-19 Yönetimi için Operasyonel Hususlar” adlı yayını,

• T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiye kararları,

• Yerel sağlık birimlerinin ve de sektör birliklerinin görüş ve önerileriyle yeni bir 
takım standartlar ilave edilmiştir.

Spice Hotel& Spa olarak  yaşanan pandemi sürecinin hemen başında oluşturduğumuz 
Pandemi İzleme Ekibimiz, gündemi ve gelişmeleri devamlı takip etmektedir. 
Görevli ekibimizin tespitleri ve önerileri ile gelişen yeni durumlara göre prosedür ve 
uygulamalarda gereken revizyonlar  yapılmaktadır.



ÇALIŞANLARIMIZ İLE İLGİLİ ÖNLEM VE 
HİJYEN KURALLARIMIZ

Siz değerli misafirlerimiz ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilişkide olan ve aynı zamanda 
birbirleri ile temas halinde olduğunu bildiğimiz otel çalışanlarımızın hijyeni, onların 
sağlıklı kalmaları ve bu konuda bilinçlenmeleri, etkili bir genel hijyen uygulaması için 
en önemli faktörlerden birisidir. Bu konuda alınan önlem ve uygulamalarımız aşağıdaki 
gibidir.

• Çalışanlarımızın işe geliş ve gidişlerinde kullandıkları transfer araçları her servis 
öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmektedir. Çalışanlarımız transferler sırasında 
koruyucu maske takmak zorundadırlar ve transfer araçlarında güvenli fiziki mesafe 
kuralı uygulanmaktadır.

• Çalışanlarımız işbaşı yapmadan önce genel sağlık taramasından geçirilmekte 
ve dijital termometreler ile ateş ölçümleri yapılmaktadır. Ateşi yüksek ve hastalık 
ile ilgili bulgulara rastlanan, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz işbaşı 
yaptırılmamaktadır. Kendisini iyi hissetmeyen personelimize iş yerine gelmemeleri 
ve yapılacak işlemler konusunda talimat verilmiştir.

• Personel üniformaları sıklıkla değiştirilerek yıkanmakta ve personelimiz işbaşı 
yapmadan önce dezenfeksiyon uygulamasından geçmektedirler.

• Personel ortak kullanım alanlarında ve geri plandaki çalışma ünitelerinde yeterli 
sayıda dezenfeksiyon ünitesi mevcuttur. Her personelimiz hangi departmanda 
görev yaparsa yapsın ellerini dezenfekte etmekle beraber mutlaka her yarım saatte 
bir ellerini el yıkama talimatına göre yıkamak zorundadır.

• Kat hizmetleri, temizlik hizmetleri, yiyecek ve içecek üretim alanlarında ve 
bulaşıkhane gibi geri planda çalışan personelimiz maske ve tek kullanımlık eldiven 
takmak zorundadır.

• Personel ortak kullanım alanlarında pandemi ve hijyen konularında afişler, 
broşürler bulunmakta ve bu alanlarda güvenli fiziki mesafe kuralı uygulanmaktadır.



• Her çalışanımız, misafirlerimiz ile ve de kendi aralarındaki ilişkilerinde güvenli 
fiziki mesafe kuralını bilmekte ve uygulamaktadır. Misafir ile direk ilişkide bulunan 
çalışanlarımız gerektiğinde maske uygulaması yapmaktadırlar.

• Otelimizde çalışanlarımız için sertifikalı İşyeri Hekimimiz görev yapmaktadır. Olası 
durumlarda eylem planlarımız mevcuttur.

• Pandemi sürecinin başlamasından itibaren tüm personelimize, yaşanan pandemi 
ve korunma yöntemleri, bulaşma şartları ile ilgili olarak uzman firma ve sağlık 
ekipleri tarafından eğitimler verilmiştir ve devamlı tekrarlanmaktadır. Her gün 
yapılan Operasyon Toplantılarında bu konuların üzerinden devamlı geçilmektedir.



CHECK-IN& CHECK OUT İŞLEMLERİMİZ

Siz değerli misafirlerimizin kolay ve hijyenik olarak güvenli bir şekilde otelimize girişiniz 
ve çıkışınız ile alakalı bir takım ilave önlemler alınmıştır.

• Bavullar ve diğer eşyalar, bu konuda gereken eğitimleri almış olan personelimiz 
tarafından dezenfekte edilmek sureti ile otelimize alınmakta ve misafirlerimizin 
odalarına güvenli şekilde gönderilmektedir.

• Giriş kapımızda bulunan ateş ölçüm cihazı vasıtası ile misafirlerimiz ateş 
ölçümünden geçirilmekte ve olumsuz bir durum olması halinde eylem 
planlarımızda yazıldığı şekilde tesisimize kabul edilmemekte ve ilgili sağlık birimine 
yönlendirilmektedir.

• Görevli personelimiz uygulamakta olduğumuz önlem ve aldığımız tedbirleri 
genel olarak anlatmakta ve kolonya ikram etmektedir. Otelimizde Misafir İlişkileri 
arkadaşlarımız sizlere her konuda yardımcı olacak şekilde görevlendirilmişlerdir.

• Otelimize giriş ve çıkışlarda birikim olmamasını sağlayacak tüm tedbirler alınmış, 
güvenli mesafe aralıkları gösterilmiş ve beklemek gerektiğinde güvenli dinlenme 
alanları oluşturulmuştur.

• Lobi, fuaye alanlarındaki, dinlenme ve oturma düzeni misafirlerin etkileşimini 
ortadan kaldırmak üzere, koltuk ve sandalye sayıları en az seviyeye çekilerek gerekli 
sosyal mesafe oluşturulmuştur.

• Kapı kartları misafirlerimiz otele giriş yapmadan önce hazırlanarak dezenfekte 
edilmiş ve korumalı kılıflarında misafirlerimize güvenli şekilde verilecektir. Gereken 
belgeleri doldurmak için tarafınıza verilen kalemler dezenfekte edilerek özel olarak 
hazırlanmıştır. Tüm giriş kayıt işlemleri güvenli fiziki mesafe göz önüne alınmak 
sureti ile gerçekleştirilmektedir.

• Belli limitler dahilinde olmak üzere temassız POS Makinelerimiz kullanılacak ve bu 
makineler devamlı olarak  dezenfekte edilecektir.

• Check-in ve Check-out sırasında temas gerektirebilecek tüm işlemler mutlaka 
güvenli fiziki mesafe kuralı çerçevesinde ve usulüne uygun şekilde yapılmaktadır.



DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİMİZ

Otelimizin Misafir Odaları, Restoranları, Barları, SPA ve sağlıklı Yaşam Üniteleri,  Genel 
Mekanları, Toplantı Odaları, Kongre Salonları ve tüm diğer misafir alanları ile mutfak 
alanları, personel kullanım alanları, ofisler ve depolarımız detaylı bir şekilde dezenfekte 
edilmektedir.

Profesyonel ekipler tarafından yapılan dezenfeksiyon işlemlerine periyodik olarak devam 
edilmektedir.

Ayrıca otelimiz bünyesinde oluşturulan gezici ULV dezenfeksiyon ekiplerimiz de bu 
konuda çalışmalar yapmaktadırlar.



GENEL MEKÂNLAR
HİJYEN & TEMİZLİK KURALLARIMIZ

Otelimizde kimyasal temizlik ürünleri konusunda uluslararası bilinirliği olan Ecolab 
Firması ile çalışılmaktadır. Ecolab Firması tüm personelimize düzenli aralıklar ile 
detaylı eğitimler vermektedir. Bu nedenle temizlik esnasında uygun dozda ve doğru 
kimyasalların kullanılması sağlanmaktadır. Her alan için uygun temizlik malzemesi ve 
farklı ekipmanlar ile temizlik işlemleri sağlanmaktadır.

• Tüm genel alanlarda ve wc lerde, devamlı dokunulan yüzeyler, kapı kolları, 
tırabzanlar, asansörler, asansör butonları, lavabolar, bataryalar, pisuar ve klozetlerin 
temizliğine her zaman olduğu gibi büyük özen gösterilmekte su ve kimyasalla 
temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve yüzey dezenfektanı 
kullanılmaktadır. Tüm bu işlerde çalışan personelimiz bu işlemlerini maske ve tek 
kullanımlık eldivenler ile yapmaktadır.

• Tüm genel mekânlarımızda, wc lerimizde ve ihtiyaç duyulan her noktada el 
dezenfeksiyon aparat ve üniteleri bulunmakta ve bunların takibi de titizlikle 
yapılmaktadır.

• Temizlik ve dezenfeksiyon aralıkları sıklaştırılarak  hazırlanan detaylı kontrol 
listeleri vasıtası ile denetlenmektedir.

• Asansörlerimizin kapasite kullanımları aynı anda, sadece bir ailenin üyeleri, 
aynı gruptan 4 kişi veya birbirini tanımayan maksimum 3 kişi binebilecek şekilde 
sınırlandırılmıştır. Asansör kullanım talimatları görünür yerlere koyulmuştur.

• Tüm ortak alanlar ve genel mekânlardaki oturma grupları güvenli fiziki mesafeler 
dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

• Plaj ve havuz çevrelerinde bulunan şezlonglarımız sosyal mesafe kuralları dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmiştir.







YİYECEK & İÇECEK ÜNİTELERİMİZ

• Tüm Yiyecek&İçecek ünitelerimizin girişlerinde el dezenfeksiyon teçhizatları 
bulunmakta ve girişlerde karşılama ve kapasite kullanımları ile ilgili olarak gerekli 
yönlendirmeleri yapan personelimiz görev almaktadır.

• Tüm Yiyecek&İçecek ünitelerimizde masa, sandalye, tabure ve oturum aralıkları, 
tavsiye edilen güvenli mesafelere uygun olarak düzenlenmiştir. Restoran, bar ve 
genel mekan büyüklükleri ve kapasiteleri son derece ferah ve yeterli durumdadır.

• Yiyecek&İçecek mekanlarının genel temizlikleri ile masa sandalye, tezgah, büfeler 
ve diğer tüm malzeme ve materyallerin temizlikleri servis başlangıç ve bitişlerinde 
temizlik ve sanitasyon planlarına uygun şekilde yapılarak dezenfekte işlemleri 
gerçekleştirilmektedir.

• Otelimizde açık büfe servis sistemimiz belli bir oranda daraltılmış, büfelerimizde  
pandemi odaklı  malzeme ve teçhizatlar kullanılarak sıklıkla yenileri ile 
değiştirilmektedir. Genel olarak minimal porsiyonluk sunumlar yapılmaktadır.

• Görevli personelimiz büfelerde devamlı bulunmakta, gerekli yönlendirmeleri 
ve servisi sağlamaktadır. Misafirlerimiz büfelerle temas etmemekte, aşçılarımız 
tarafından sosyal mesafe çerçevesi içerisinde sunum yapılmaktadır.

• Masalarımızda masa örtüsü ve bez peçete kullanılmamaktadır, menaj malzemeleri 
her kullanımdan  sonra uygun şekilde dezenfekte edilmektedir.

• Restoranımızda kullanılan çay ve kahve makineleri misafirlerimiz tarafından 
kullanılamayacaktır. Görevli personel tarafından servis edilecektir.

• Yiyecek&İçecek ünitelerimizde dış mekânlarda ortama göre tek kullanımlık 
malzemeler ile sunumlar yapılmaktadır.

• Tüm Restoranlarda misafirlerin talebine göre Vegan, Vejeteryan, Peskateryan ve 
Glütensiz yiyecekler hazırlanacaktır.

• Otelimizin bahçelerinde oluşturulan yerel ürün seralarında, taze baharatlar, taze 
yeşillikler ve taze sebzelerden oluşan yiyecekler ana restoranda organik salata 
köşesi olarak sunulmaktadır. 



MİSAFİR ODALARIMIZ

Tüm misafir odalarımızda amacımız sizlerin hijyenik ve tertemiz bir mekanda 
konaklamalarınızı yapacağınız ortamı sizlere sunmaktır.

• Oda Temizliğinde çalışan Housekeeping personel ve şeflerimiz  maske ve tek 
kullanımlık eldivenler ile çalışmaktadırlar. Her odanın temizliği sonrasında diğer 
odanın temizliği başlamadan eller yıkanarak  yeni maske, eldiven ve temizlik  
bezleri değişikliği yapılmaktadır.

• Oda temizliklerinde etkili dezenfektan ve çamaşır suyu kullanılmaktadır, eller ile 
devamlı dokunulan yüzeylere daha çok önem verilmekte, kapı kolları, bataryalar, 
telefon ahizesi, televizyon kumandası, klima kumandası, aydınlatma anahtarları, 
minibar temizlikleri yapıldıktan sonra ayrıca dezenfekte edilmektedir.

• Odalarımız temizlik işlemleri bittikten sonra minimum 1 saat süre ile 
havalandırılmakta ve rutin olarak ULV işlemine tabi tutulmaktadır.

• Oda kapasite kullanımları titizlikle takip edilerek mümkün olduğu kadar seyrek 
aralıklarla oda yerleştirilmeleri sağlanmakta ve check out yapılan odalarımıza 
tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra belli bir süre yeni misafir 
alınmamaktadır.

• Havlular günlük değiştirilmekte ve bunların toplanması veya yayılması sırasında 
çırpma ve silkeleme işlemi yapılmamakta bu sayede toz ve partikül oluşumuna izin 
verilmemekte, kirliler ayrı ayrı alanlarda toplanmaktadır. Kullanılan tüm havlular 90 
derecede ve yeterli sürelerde yıkanmaktadır.

• Misafirlerimizin günlük kullanımına hazırlanan buklet malzemeleri yerlerine 
koyulmadan önce dezenfekte edilmektedir.

• Minibar ürünlerimiz tedarikçilerden temini sırasında dezenfektan işleminden 
geçirilerek teslim alınmakta, güvenli ortamda muhafaza edilmekte ve tekrar görevli 
personelimiz tarafından dezenfekte edilerek odalarımıza servis edilmektedir.

• Misafirlerimiz odadan çıkış yaptıktan sonra kullanılan kalem, antetli kağıt, broşür 
vb. ürünler imha edilmekte tekrar kullanılmamaktadır.



HAVUZ, PLAJ & EĞLENCE AKTİVİTELERİMİZ

• Otelimizde spor ve eğlence aktivitelerine güvenli fiziki mesafe kurallarına uygun 
olarak düşük kapasitelerde ve soft şekilde devam edilmektedir.

• Kapalı Havuz, Açık Havuz ve Plajlarımızdaki şezlong araları güvenli fiziki mesafe 
kuralına göre seyrekleştirilmek sureti ile yeni düzenler alınmaktadır. Otelimizin plaj 
ve havuz kenarları kapasiteleri son derece yeterli durumdadır.

• Havuz temizlikleri her zaman olduğu gibi herhangi bir hastalığa veya salgına yer 
vermeyecek kimyasal değerlere uygun şekilde yapılmaya devam edecektir.

• Tüm şezlonglar, şezlong minderleri, plaj ve havuz kabanaları ve malzemeleri 
günlük olarak gereken temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilmektedir.

• Kapalı Havuzlarımızda gerekli hijyen önlemleri havalandırma sistemlerinin 
sorunsuz çalışmaları sağlanmaktadır.

• Nargile sunumlarında tek kullanımlık marpuç kullanılması ve şişelerin her 
kullanımdan sonra uygun şartlarda dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.



SPA-FITNESS & SPOR ALANLARIMIZ

• Hamam, Sauna, Masaj alanlarında ve bakım hizmetlerinde son derece hijyenik 
şartlar oluşturulmak sureti ile ve güvenlikleri önceden sağlanmış veya tek 
kullanımlık malzeme ve materyaller ile servis edilmektedir.

• Sauna, Hamam ve Buhar odalarımızda kullanım kapasiteleri hijyenik şartlara göre 
sınırlandırılmıştır.

• Fitness Salonlarımızdaki tüm spor aletleri, makine ve teçhizatlar gerekli uygun 
mesafelerde tekrar düzenlemiş olup her kullanımdan sonra dezenfeksiyon işlemleri 
anında yapılmaktadır.

• Giyinme-soyunma odaları, duşlar, wc ler gibi genel mekanlar ve elbise dolap 
ve anahtarları ile kullanılan havlu, bornoz, peştamal gibi tüm malzemeler güvenli 
şekilde temizlenerek dezenfekte edilmektedir.

• Uygulamaları yapan tüm personelimiz her uygulama öncesi ve sonrasında 
kendilerini dezenfekte etmek için belirlediğimiz kurallara uymak zorundadırlar ve 
kuru mekanlarda maske ve eldiven ile çalışmalarını yapmaktadır.





ÇOCUK KULÜBÜ ve ÇOCUK OYUN ALANLARIMIZ

• Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımızdır ve tabi ki   güvenli şekilde , eğlenceli 
bir tatil geçirmeleri bizim için çok önemlidir. Çocukların  kullanacağı tüm alanların 
sanitasyon, dezenfeksiyon ve temizlikleri titizlikle ve sıklıkla yapılmaya devam 
etmektedir.

• Kendileri ile ilgilenen Çocuk Kulübü personelimiz hijyen eğitiminden gecen ve 
konusunda uzman arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.

• Çocuk oyun alanlarımız her kullanım sonu temizlik ekibimiz tarafından detaylı 
olarak dezenfekte edilmektedir.

• Çocuklarımızın sağlığı için temizlik ve takibi kolay sağlanamayan pelüş, küçük 
parçalı oyuncak gibi ürünler oyun alanlarımızdan kaldırılmıştır.

• Çocuk oyun alanlarımızda eğitim almış personellerimiz tarafından düzenli olarak 
hijyen eğitimi amaçlı aktiviteler düzenlenmektedir.

• Çocuk oyun alanlarımızda sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenleme 
yapılmıştır  ve bu kurallar çerçevesinde aktiviteler düzenlenmektedir.



SALGIN ACİL DURUM YÖNETİMİ HAZIRLIK 
AŞAMASI

İşletmemizde hastalık belirtisi gösteren, şüpheli ya da tanısı kesinleşmiş misafir ve 
çalışanlarda vaka olması durumunda enfeksiyonun daha geniş nüfusa yayılmasına 
izin vermemek üzere yapılması gerekenler, acil durum planları ve aksiyon planları ile 
tanımlanmıştır.

BU TANIMLAMALAR;
• İzolasyon Odaları

• İzolasyon sürelerini

• Sorumlu kişileri

• İç ve dış iletişim birimlerini

• Temas eden kişilerin tanımlanması gibi salgını kontrol altına alabilecek bilgileri 
içermektedir.

• Hastalık belirtisi gösteren misafirlerin ve çalışanların yönetiminde enfeksiyonun 
daha geniş nüfusa yayılmasına izin vermemek üzere, semptom gösteren misafir 
veya çalışanlar için gerekli iç iletişim sağlanır;

• Hastalık belirtisi gösteren misafirlerin, otel personeli tarafından yönetime 
bildirilme kanalları (Her gün odalara giden temizlik yapan kat hizmetleri, yiyecek ve 
içecek servis departmanı, ön büro, teknik servis gibi misafir ile birebir temas içinde 
bulunan departman çalışanları) oluşturulmuştur.

• İşletmemizde hastalık belirtisi gösteren misafir veya çalışanların otel işyeri 
hekimine veya anlaşmalı sağlık birimine yönlendirilir. Bu öneriyi reddeden misafir 
veya çalışan için; sağlık bakanlığı yetkilileri veya kolluk kuvvetleri vasıtasıyla, sağlık 
riski taşıdığı ve iş birliği göstermediği için tesisten çıkarılması talep edilecektir.

• İşletmemizde hastalığı tıbbi kurumlar tarafından onaylanmış hiçbir misafir 
veya çalışan bulundurulamaz. Hasta ile yakın teması tespit edilebilmiş kişiler, 
ivedilikle yetkilendirilmiş sağlık kurumlarına gerekli test ve tetkiklerin yapılması 
için yönlendirilir. Kabul etmeyen hastalar ve temas eden kişilerin oteli terk etmesi 
talep edilir. Misafirlerle ilgili kısımda, acenta ve tur operatörleri de bu konu ile ilgili 
sorumluluk taşımaktadır.





GENEL BİLGİLENDİRMELER

Otelimizin bulunduğu lokasyon merkezidir ve tam teşekküllü sağlık kurumlarına olan 
ulaşımları çok kolaydır.

Otelimiz ANADOLU ASPENDOS Hastanesi ile işbirliği yapmaktadır ve doktor hizmetimiz 
bulunmaktadır. Olası vaka durumlar için eylem planlarımız hazırlanmıştır. Yapılan tüm 
işlem ve uygulamalar detaylı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Siz değerli misafirlerimize sunduğumuz veya da üretimini yapmış olduğumuz tüm 
malzeme ve mamullerimiz güvenli tedarikçilerden satın alınmakta ve gereken tüm 
kontrol ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra tesisimize kabul edilmektedir. Tesisimizde 
depolanma ve saklanma koşulları ile üretim biçimleri son derece hijyenik ortamlarda 
yapılmaktadır.

Tüm bunlara ilave olarak Türkiye Cumhuriyeti yetkili otoriteleri tarafından belli 
kriterler kapsamında oluşturulmasına karar verilen ve dünyada bir ilk olacak ve Turizm 
işletmelerine uluslararası kabul görmüş firmalar tarafından verilecek salgınlarla ilgili 
Sağlıklı Turizm  Sertifikasyon programına desteklerimiz sürmektedir

Corona Virüs 2019 (Covid-19) salgınının insandan insana iletimi, enfekte olmuş bir kişiden 
solunum damlacıkları veya doğrudan temas yolu ile bulaşma şeklinde olmaktadır. Bu 
nedenle konaklama tesislerinde Misafir&Misafir, Misafir&Çalışan ve Çalışan&Çalışan 
ilişkileri son derece önemlidir.

HOŞÇAKALIN- SAĞLIKLI KALIN
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