
KAPARİ OTEL COVİD-19 MANİFESTOSU

Sevgili Misafirlerimiz,

Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizim için büyük önem 
taşımaktadır. Biz de Alaçatı Kapari Otel olarak, kendinizi güvende hissetmeniz 

adına tüm hijyen tedbirlerini aldık ve uyguluyoruz.

Bilim Kurulumuz ve Dünya Sağlık Örgütü yönerge ve tavsiyeleri ışığında 
güncellediğimiz hijyen ve temizlik uygulamalarımızı sizler ile paylaşmak isteriz.

Sevgi ve saygılarımızla...
Kapari Otel Ailesi

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

• Ön büro çalışanlarımız sosyal mesafeyi gözeterek, kişisel koruyucu ekipmanlar (Maske, 
eldiven, siperlik)ile hizmet verecektir.
• Resepsion bölümü sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Giriş ve çıkış 
işlemlerinizde sosyal mesafe konusunda azami önlemler alınacaktır.
• Ön büroda bulunan bulunan hijyen paspasları ile ayaklarınızı, el dezenfektan ünitesi ile 
ellerinizi dezenfekte etmenizi rica ederiz. Ayrıca talep etmeniz halinde ön büro personeli 
tarafından kişisel koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven) sizlere teslim edilecektir.
• Oda anahtarı ve enerji kartınız resepsiyonda bulunan UV cihazımız ile dezenfekte edilmiş 
halde size teslim edilir. 
•Check-in saatimiz14:00, Check-out saatimiz 12.00’dır. 
• Bavullarınızın resepsiyona veya aracınıza kadar taşınması için lütfen resepsiyonu arayınız. 
• Otel giriş işlemleriniz sırasında bagajlarınız dezenfekte edilecektir.
• Önlem amaçlı kontrollü check/in ve check/out prosedürü uygulanacaktır. 
• Otel ödemelerinizde kullanmış olduğunuz kredi kartı ve banka kartlarınız minimum %70 alkol 
bazlı hijyen bezi ile dezenfekte edilip tarafınıza teslim edilecektir.
• Tesisimizin  Covid-19 pandemisi hakkında almış olduğu önlemler ve acil durumlar için yakın 
hastane,sağlık ocağı iletişim bilgileri ortak kullanım alanlarında ilan edilecektir.Ayrıca gerekli 
bilgiler talep etmeniz halinde 24 saat boyunca resepsiyon personeli tarafından paylaşılacaktır.
• Covid-19’dan kaynaklı mücbir sebep iptallerinde, süre gözetilmeksizin iptal ve iade işlemi 
gerçekleştirilecektir.
• Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 12.05.2020 tarihli, 
E.339385 sayılı genelgesine istinaden sizlerden imza karşılığında alınması 
zorunlu olan bilgiler 3. kişiler ile paylaşılmamak kaydı ile talep edilecektir.



MİSAFİR ODALARIMIZ

Odalarımızda amacımız hijyenik ve konforlu bir mekanda konaklama yapmanızı 
sağlamaktır.

• Kişisel koruyucu ekipmanlarıyla (maske,eldiven) odanızı temizleyecek görevli personellerimiz 
her oda için yeni eldiven kullanacaktır.
• Oda temizliklerinde sağlık bakanlığı onaylı temzilik malzemesi ve dezenfektanlar 
kullanılmaktadır. 
• Odalarda elle teması sık olan yüzeylerin(kapı kolları, gardırop, çekmece kulpları banyo ve 
lavabo bataryaları elektrik düğmeleri, su ısıtıcısı, minibar, telefon ahizesi, tv ve klima 
kumandaları) temizliğinde alkol bazlı dezenfektanlar kullanılmaktadır.
• Tek kullanımlık hijyen ve zemin bezleri ile dezenfekte edilen odalarınızın ulv cihazı ile 
sterilizasyon işlemi tamamlanacaktır.
• Tekstil ürünlerimiz 90°C sıcaklıkta yıkanmaktadır.
• Tekstil ve linenler kapaklı dolaplarda muhafaza edilmektedir. 
• Odalardaki klimaların filtreleri her check-out sonrasında yıkanmakta, ayrıca yüzey 
dezenfektanı ile sterilize edilmektedir.
• Odalarımızda tek kullanımlık dezenfekte edilmiş buklet malzemeleri bulunmaktadır. 
• Alınan önlemler sebebiyle odalarınızda içecekleriniz için tek kullanımlık bardaklar, mutfaklı 
odalarımızda ise tek kullanımlık tabak, çatal, bıçak, kaşıklar bulunmaktadır.
• Odalarınızda el hijyeniniz için dezenfektan aparatı bulunmaktadır.

ÇALIŞANLARIMIZ

• İşe alınacak personel; sağlık taramasından geçtikten ve gerekli eğitimleri aldıktan sonra 
işbaşı yaptırılacaktır.
• Tüm Otel çalışanlarımız Covid-19 ve hijyen eğitimleri almıştır.
• Eğitimler periyodik olarak tekrarlanmakta ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
• Tüm otel çalışanları departmanlarına göre kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanacaktır. Bu 
ekipmanların doğru kullanımı yöneticileri tarafından takip edilmektedir.
• Çalışanlarımızın ateşleri günde 2 kere ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
• Misafirlerimiz için almış olduğumuz tüm hijyen ve dezenfeksiyon önlemleri personel odaları 
ve ortak kullanım alanlarında da uygulanmaktadır.
• Personel ortak kullanım alanlarında salgın ve hijyen konularındaki talimatlar ve bilgilendirme 
metinleri yazılı olarak ilan edilmektedir.



ORTAK KULLANIM ALANLARI

• Otelimizin tüm alanlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde T.C Sağlık Bakanlığı onaylı 
ürünler kullanılmaktadır. 
• Otel ortak kullanım alanlarında el dezenfektan istasyonları  bulunmaktadır. 
• Genel alanlarda bulunan ve temas seviyesi yüksek olan yüzeylerin ( kapı kolları, korkuluklar, 
tuvaletler, lavabolar, bataryalar)  temizliği her zaman olduğu gibi su ve deterjanla sık sık 
yapılmaktadır. İlgili yüzeyler yapılan temizlikten sonra özel olarak dezenfekte edilmektedir. 
• Ortak kullanım alanlarında bulunan tuvaletlerde ayrıca el dezenfektan aparatıbulunmaktadır.
• Ortak kullanım alanlarında bulunan masa, sandalye, şezlong ve oturma gruplarımız sosyal 
mesefa kuralına uygun olarak yerleştirilmiştir ve düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri 
yapılmaktadır.
• Atık yönetimi, ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanmış ve prosedürlere göre 
uygulanmaktadır. 
• Havuzumuzun bakım ve dezenfeksiyonları; daha önceki yıllarda olduğu gibi T.C Sağlık 
Bakanlığı talimatları(Havuz suyu klor seviyesi ve pH’ının yönetmelikte belirtilen seviyelere 
uygunluğu) doğrultusunda periyodik olarak ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
• Havuz değerlerimiz Bakanlık onaylı Havuz denetim firması tarafından yapılmaktadır.
• Havuza giriş noktaları ve havuz duşu yanında ayak dezenfektan paspaslarımız 
bulunmaktadır.
• Havuz kullanım kurallarının yer aldığı bilgilendirme levhası havuzun yanında görebileceğiniz 
bir alanda ilan edilecektir.



SERVİS

• Servis personeli günlük olarak yıkanan ve dezenfekte edilen üniformalarının yanı sıra kişisel 
koruyucu ekipmanları (maske, eldiven) kullanmaktadır.
• Servis personeli gün içerisinde düzenli olarak ellerini yıkamakta ve dezenfekte etmektedir.
• Masa ve sandalye düzeni sosyal mesafe kuralına göre ayarlanmıştır.
• Servis alanları düzenli olarak ULV cihazı ve tek kullanımlık hijyen bezleri ile dezenfekte 
edilmektedir. Dezenfekte işlemi esnasında ilgili alanlar geçici süreliğine kullanıma 
kapatılacaktır.
• Otelimiz serpme kahvaltı olarak hizmet vermekte olup tüm ürünler masanıza servis 
edilmektedir
• Talep etmeniz halinde yiyecek ve içecekleriniz tek kullanımlık bardak ve tabaklarla servis 
edilmektedir.
• Kullanılan masa örtüsü ve runnerlar her kullanım sonrası yıkanıp dezenfekte edilmektedir.
• Restoranda kullanılan tuzluk, karabiberlik, şeker, kürdan, gibi ürünler tek kullanımlık paketler 
halinde sunulacaktır. 
• Talep etmeniz halinde siparişleriniz odanıza servis edilmektedir.

MUTFAĞIMIZ

• Mutfak ekibi; her gün yıkanmış ve dezenfekte edilmiş üniformalar dışında, kişisel koruyucu 
ekipmanlarla ( maske, bone, eldiven ve sadece mutfakta kullanılan hijyen terliklerle) fiziksel 
mesafeye dikkat ederek çalışmaktadır.
• Mutfak ve bulaşıkhane girişlerinde el dezenfektanları ve ayak hijyen paspasları 
bulunmaktadır.
• Mutfak personelimiz ellerini düzenli olarak  dezenfektanlı sıvı sabun ile kurallara uygun bir 
şekilde yıkamakta sonrasında kâğıt havlu ile kurulamaktadır.
• Mutfakta bulunan makine, alet ve ekipmanların bakımları ‘Yetkili Servis’ tarafından 
yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
• Kahvaltı ve yemeklerde servis edilen meyve ve sebzeler günlük olarak tedarik edilmekte, 
hijyen kurallarına uygun bir şekilde servis edilmektedir. Bunun dışındaki gıda ürünleri ise 
düzenli dezenfeksiyon sağlanabilen alanlarda muhafaza edilmektedir.



BULAŞIKHANE

• Bulaşıklarımızın temizliği hijyen kurallarına uyularak ve gerekli önlemler alınarak 
yapılmaktadır.
• Tüm bulaşıklar makinede yıkanmaktadır.
• Bulaşık makinelerinin yıkama suyu gün içerisinde yoğunluğa göre düzenli olarak 
değiştirilmektedir.
• Bulaşıkhane alanı uygun yöntemlerle sıklıkla dezenfekte edilmektedir.

MAL KABUL VE DEPOLAMA 

• Satın alınan tüm ürünler, otelimize alınmadan önce dezenfekte edilip depolanmaktadır.

FAYDALI BİLGİLER

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Danışma Hattı   184
Acil Çağrı Merkezi       112

En yakın hastaneler;
Çeşme Devlet Hastanesi.......................................  0232 712 07 77
Alaçatı Sağlık Ocağı............................................... 0232 716 80 08
Dokuz Eylül Hastanesi.........................................    0232 412 22 22
Özel Ege İnci Tıp Merkezi....................................   0232 412 22 22
Özel İlke Tıp Merkezi.............................................  0232 278 33 33

En yakın eczaneler;
Karabina Eczanesi.................................................... 0232 716 74 94
Alaçatı Eczanesi........................................................ 0232 716 77 78
Turunç Eczanesi........................................................ 0232 716 03 64
Ilıca Eczanesi ........................................................... 0232 723 00 11
Çeşme Canan Eczanesi........................................... 0232 723 14 81


