
   
ΜΕΤΡΑ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ   COVID-19

   Αγαπητοί μας πελάτες,
στην προσπάθεια μας να κάνουμε τις διακοπές σας ευχάριστες αλλά και ασφαλείς, λάβαμε κάποια μέτρα και 
προφυλάξεις σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
   Αν και η Σαμοθράκη δεν είχε κανένα κρούσμα μέχρι στιγμής και θεωρείται από τα πιο ασφαλή νησιά της 
Ελλάδας, σας παρακαλούμε να ακολουθείτε τους κανόνες για να μας βοηθήσετε να μείνουμε όλοι υγιείς.

   ΓΕΝΙΚΑ
 Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, χρειαζόμαστε περισσότερη ώρα για τον καθαρισμό

του δωματίου που πρέπει να αεριστεί για τουλάχιστον 4 ώρες.Γι' αυτό υποχρεωτικά η ώρα check out 
είναι πια 11:00 π.μ. και η ώρα check in είναι 15:00. Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον 
κανονισμό.

 Για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται η είσοδος στο ξενοδοχείο σε μη πελάτες ή σε όποιον δεν έχει 
ειδική πρόσκληση από τον ιδιοκτήτη.

 Σας παρακαλούμε να έρχεστε στην υποδοχή μόνο αν είναι απαραίτητο.
 Όταν έρχεστε στην υποδοχή, παρακαλούμε κρατάτε τις συνιστώμενες αποστάσεις.
 Δεν λειτουργεί ούτε η κουζίνα για πρωινά ούτε το μπαρ για καφέδες.
 Το προσωπικό μας έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί από τον συντονιστή του ξενοδοχείου που έχει 

παρακολουθήσει πιστοποιημένο σεμινάριο του Υπουργείου Τουρισμού.
 Το προσωπικό μας θερμομετρείται καθημερινά και χρησιμοποιεί τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά την 

καθαριότητα.
 Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος το ξενοδοχείο μας μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά του στο 

Κέντρο Υγείας του νησιού φορώντας και παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 Βάσει νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αρχείο διαμενόντων και επισκεπτών με στοιχεία 

επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστούν για ιχνηλάτηση.Τα στοιχεία αυτά δεν θα δοθούν ούτε θα 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο.Αφού διαβάσετε το παρόν ενημερωτικό, παρακαλούμε 
συμπληρώστε το συνημμένο έγγραφο word και στείλετε το μας πίσω.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ
 Για λόγους ασφάλειας δεν παρέχουμε την υπηρεσία μεταφοράς από και προς το λιμάνι. Παρακαλούνται

οι πελάτες να έρχονται με δικό τους μεταφορικό μέσο.
 Το καλωσόρισμα γίνεται στην εξωτερική αυλή, μπροστά από την υποδοχή, όπου γίνεται και η 

θερμομέτρηση των πελατών.
 Δεν γίνεται παρουσίαση του δωματίου, ούτε δίνονται έντυπα με πληροφορίες, γι' αυτό σας 

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο “Οδηγός Ξενοδοχείου 
& Νησιού” που σας στέλνουμε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση αφού έχετε επιβεβαιώσει την 
κράτηση.

 Το κλειδί του δωματίου σας σας δίνεται σε σφραγισμένο σακουλάκι αφού έχει απολυμανθεί.

ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
   Το δωμάτιο έχει καθαριστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα:

 Το δωμάτιο έχει αεριστεί για τουλάχιστον 4 ώρες πριν την άφιξη σας.
 Όλες οι επιφάνειες έχουν καθαριστεί με διάλυμα χλωρίνης, απολυμαντικό Dettol ή ατμοκαθαριστή.
 Τα πιάτα έχουν πλυθεί με απλό καθαριστικό και ξύδι, ενώ το σφουγγαράκι αλλάζει για κάθε νέο πελάτη.
 Τα καλύμματα των τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού και της τηλεόρασης αλλάζουν για κάθε νέο πελάτη.

(Μην τα ανοίγετε)
 Τα χαρτιά υγείας είναι τυλιγμένα σε ξεχωριστές συσκευασίες για να είστε σίγουροι πως δεν τα έχει 

αγγίξει προηγούμενος πελάτης.
 Ο ιματισμός έχει πλυθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα:
 Ο ιματισμός πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία (60ο-90οC) χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό. Εάν η φύση του

υφάσματος δεν επιτρέπει τη χρήση υψηλής θερμοκρασίας, θα πρέπει να προστίθεται στην πλύση χλωρίνη ή άλλο κατάλληλο 
απολυμαντικό ειδικό για υφάσματα.

 Η απολύμανση των υφασμάτινων, βελούδινων επιφανειών επίπλων δεν μπορεί να γίνει με κάποια χημική ουσία. Οι διεθνείς 
αρχές συστήνουν συσκευή ατμού με θερμοκρασία άνω των 70οC. 

 Όσα ρούχα δεν πλένονται στο πλυντήριο θα πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο για μία ώρα, έτσι ώστε η υπεριώδης ακτινοβολία 
του ήλιου να αδρανοποιήσει τον ιό. 

 Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που ασχολείται με τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των 
ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας)

 Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και πετσέτες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες
σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.

 Προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών

  Από τις ντουλάπες έχουν απομακρυνθεί επιπλέον μαξιλάρια και κουβέρτες για λόγους υγιεινής και 
ασφαλούς φύλαξης. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην υποδοχή για οτιδήποτε από αυτά χρειάζεστε. 



 Βάσει νόμου, απαγορεύεται η είσοδος στο δωμάτιο σε μη διαμένοντες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ πρέπει να αποφεύγεται η επαφή εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό 
κρούσμα για να εμποδιστεί περαιτέρω μετάδοση. Γι' αυτό:

 Η καθημερινή καθαριότητα απαγορεύεται. Απευθυνθείτε στην υποδοχή όταν θέλετε να καθαριστεί το 
δωμάτιο σας από το προσωπικό καθαριότητας. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει καθαριστικά για να 
καθαρίσει μόνος του.

 Υπάρχουν σακούλες σκουπιδιών πάνω στο ντουλάπι του μπάνιου.Μπορείτε να πετάξετε τα σκουπίδια 
στους κάδους που βρίσκονται έξω από το χώρο του ξενοδοχείου.Διαφορετικά αφήστε τα σε κλειστή 
σακούλα έξω από το δωμάτιο σας για να τα πάρουν οι καμαριέρες.

  Συνιστάται οι πελάτες να αφήνουν τον άπλυτο ιματισμό σε σακούλα (που θα βρείτε στη ντουλαπα σας)
έξω από το δωμάτιο και να τους δίνεται καθαρός ιματισμός για να κάνουν μόνοι τους την αλλαγή.Σε 
περίπτωση που θέλετε η αλλάγή να γίνει από την καμαριέρα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην 
υποδοχή.(Τα υποσέντονα αλλάζουν μόνο κατά την άφιξη.)

ΠΑΡΑΛΙΑ
 Πριν καθήσετε στην ξαπλώστρα, σας παρακαλούμε απολυμάνετε την με αντισηπτικό ή με το διάλυμα 

που βρίσκεται στο μπουκάλι στην πόρτα της παραλίας. 
 Στο κιόσκι, βάζετε δική σας πετσέτα πριν καθίσετε και απολυμάνετε τους πάγκους με αντισηπτικό ή με 

το διάλυμα που βρίσκεται στο μπουκάλι.
 Παρακαλούμε κρατάτε τις αποστάσεις.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργάσια σας για να   ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

   Οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω στον τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου υπερισχύουν
αυτών που έρχονται σε αντίθεση με κάτι που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας ή στο ενημερωτικό

μας φυλλάδιο.

Τα παραπάνω μέτρα είναι προσωρινά μέχρι την πάροδο της πανδημίας του κορονοϊού.Τα μέτρα
αυτά μπορεί να αλλάξουν (αυστηρότερα ή πιο ήπια) σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων

Υπουργείων και του ΕΟΔΥ.


