
 

Αξιότιμε επισκέπτη, 
Το ξενοδοχείο Papadakis στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους τελευταίους κανονισμούς 
αλλά και στο πλαίσιο της ευθύνης που όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας επιδεικνύουμε, 
έχουμε καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του καταλύματος μας το οποίο θα 
εφαρμόσουμε κατά τη θερινή σεζόν 2020. Κρίνουμε σημαντικό να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια στις 
εγκαταστάσεις μας, ακολουθώντας επιμελώς τα πρωτόκολλά καθαρισμού και υγιεινής 
και απολύμανσης. 
Γενικοί κανόνες επισκεπτών και προσωπικού. 
Το ξενοδοχείο Papadakis ορίζει ως υγειονομική υπεύθυνη τη Δημητρέλια Ελένη. 
Κάθε μέλος του προσωπικού θα εφαρμόζει αυστηρά τα βασικά μέτρα ατομικής 
προστασίας όπως έχουν ορίσει οι υγειονομικές αρχές. Οι αλλαγές στις οποίες μας 
ορίζουν να κάνουμε αλλαγές είναι οι εξής: 

- Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να κάνει τη σωστή χρήση των μέσων ατομικής 
προστασίας ανάλογα με το πόστο στο οποίο εργάζεται. 

- Αλλαγή στις ώρες check in / out . Νέες ώρες Check out 11:00 Check in 15:00 
Απαραίτητος χρόνος για απολύμανση των δωματίων όπως έχει οριστεί από τις 
υγειονομικές αρχές. 

- Η καθαριότητας κατά την διαμονή του φιλοξενουμένου θα είναι καθημερινή και θα 
περιορίζεται στην απολύμανση του WC και την καθαριότητα του χώρου. Τα 
σεντόνια και οι πετσέτες, θα αλλάζονται μετά από αίτημα του πελάτη. 
Αναλυτικά: 
• Σκούπισμα δωμάτιου 
• Απολύμανση WC και δάπεδο δωματίου. 

- Μέτρηση χλώριού και ph νερού ανα 6 ώρες, 3 φορές ημερησίως και καταγραφή 
τιμών σε ημερολόγιο διαθέσιμο προς κάθε έλεγχο. 

- Υπηρεσία μεταφοράς (transfer) πελατών η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο 
από τους επιβάτες όσο και από τον οδηγό. Η μετακίνηση με οχήματα 5 θέσεων ο 
επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών είναι από 1 έως 3 άτομα πλέον του οδηγού. Σε 
οχήματα τύπου mini van ο μέγιστος αριθμός επιβατών είναι τα 5 άτομα πλέον του 
οδηγού. 

 
Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να τηρούν και να σέβονται την υγειονομική πολιτική του 
καταλύματος. 

- Προσεγγίζοντας οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο εξυπηρέτησης συστήνουμε στους 
επισκέπτες να τηρούν απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου από τον επόμενο σε σειρά 
προτεραιότητας. 

- Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (reception, bar, αίθουσα πρωινού) 
παρακαλούνται οι επισκέπτες να κάνουν χρήση του ειδικού απολυμαντικού χεριών 
κατά την είσοδο και την έξοδο τους. 

- Το πρωινό θα παρέχεται στην αίθουσα πρωινού τον οποίο έχουμε διαμορφώσει 
ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Θα προσέρχεστε ένας ένας στο 
μπουφέ  και θα σας σερβίρει αποκλειστικά  το προσωπικό. 

- Στο μπαρ θα διαθέτει μόνο αναψυκτικά, χυμούς, καφέ και ποτά τα οποία οι 
πελάτες παρακαλούνται θα παραγγέλνουν τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις 
ασφαλείας. 

- Στη κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εντός της πισίνα 
είναι 3 άτομα και κατ’ εξαίρεση όταν πρόκειται για γονείς με ανήλικα τέκνα. 

- Υποχρεωτικό ντους πριν και μετά την χρήση της πισίνας με αφρόλουτρο. 

- Θα σας προτείναμε για την δική σας υγιεινή και προστασία να αερίζεται το δωμάτιο 
σας επαρκώς. 

- Κατά τη χρήση της λεκάνης της τουαλέτας του δωματίου, αλλά και της 
κοινόχρηστης, να κλείνετε το καπάκι πριν τραβήξετε το καζανάκι.  

 


