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COVID-19
SAGLIK VE GÜVENLIK

POLITIKAMIZ



Covid19 Poli�kası

Dünya çapında bir pandemiye dönüşen ve tüm iş yapış yöntemlerini kökünden değiş�ren Covid-19 salgını 
sonrası oluşan, ana hatlarını Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriye�'nin ilgili bakanlıklarının 
yayımladığı yönergelerin çizdiği Güvenli Turizm Ser�fikasyon Programı uyarınca sizlere hijyenik olarak 
kendinizi güvende ve evinizde hissedebileceğiniz bir ta�l imkanı sunabilmeyi amaçlayan tesisimiz Laguna 
Beach Alya Resort & Spa'nın, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına ve güvenliğine en üst düzeyde 
önem verdiğimizi ve bunun için tüm imkanlarımızı kullandığımızı belirtmek isteriz. 

Bu program uyarınca, süreci yönetmek için oluşturduğumuz Pandemi Ekibimiz, sürekli güncellenen 
yönergeleri dikkatle takip etmekte ve gerekli aksiyonları almaktadır. Ekibimizin, gözlem ve tespitleri sonucu 
oluşan yeni durumlara göre gerekli güncellemeler vakit geçirmeksizin, revize olarak planlara 
yansı�lmaktadır. Tesisimizde oluşabilecek risklere karşı eylem ve aksiyon planları hazırlanmış olup, gerek 
pandemi ekibi gerekse ilgili birim personellerinin eği�mleri, sürekli güncellenerek devam e�rilmektedir. 
Hazırlanmış olan sosyal mesafe planlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmış olup, program uyarınca 
sağlanması gereken standartların güvenlik ve sağlık açısından uygunluğu, birim amirleri ve otel yöne�mine 
ilave olarak bağımsız üçüncü taraf kurumlarca yapılan dene�mler ile güvence al�na alınmaktadır.
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Tesise Giriş & Misafir Karşılama

Tesise giriş yap�ğınız esnada valizleriniz karşılama ekibimiz tara�ndan teslim alınır ve sanitasyon alanına 
taşınır. Dezenfeksiyon işlemi tamamlanan valizler, misafir kaydı gerçekleş�kten sonra odaya ulaş�rılır. Tüm 
misafirlerin ateş ölçümleri, Lobby'de yer alan termal kamera  aracılığı ile otoma�k olarak yapılır ve ardından 
giriş işlemlerine başlanır.

Check/In & Check/Out

Check/in ve Check/out işlemleri için ön büro ekibimiz ile misafir arasındaki sosyal mesafeyi korumak için 
düzenlemeler yapılmış�r. Sosyal mesafeyi sağlamak için bekleme noktalarını belirten bantlara / işaretlere 
dikkat ediniz. Tesise kayıt işlemlerinde KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) kapsamına uygun olarak 
sizden son on dört günlük seyahat geçmişiniz ve herhangi bir semptomunuz var ise giriş esnasında tara�mızı 
bilgilendirmeniz istenecek�r. Tesisin bağımsız bir ka� olası acil durum uygulamaları için ayrılmış�r. 
Resepsiyon alanının ru�n temizliği Covid-19 ile mücadele programı al�nda ilave dezenfeksiyon ve 
sterilizasyon önlemleri ile devam edecek�r. Maskesi olmayan veya yeni maskeye ih�yaç duyan 
misafirlerimiz, resepsiyon alanı, ana restoran ve snack restoran girişinden maske ve eldiven temin 
edebilirler.
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Misafir İlişkileri

Kendisini iyi hissetmeyen ve COVID-19 semptomlarından birini veya daha fazlasını gösteren misafirlerimiz, 
odalarından misafir ilişkileri bölümünü arayarak odalarında doktoru beklemelidir. Misafir ilişkileri ekibimiz 
çalışırken maske veya vizör kullanacak�r. 

Misafir Odaları

Misafir odalarındaki ru�n temizlik çalışmalarımız Covid-19 kapsamında ek dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
önlemleri ile devam edecek�r. Ayrın�lı temizlik ve dezenfeksiyonun ardından 12 saat boyunca yeni bir 
misafire boş oda verilememektedir.  Bu süre zar�nda odalarınız doğal havalandırma yapılır ve yeni bir 
misafir girişinden önce dezenfeksiyon ve ULV sterilizasyonu tekrar yapılır. Temizlik ekibimiz oda temizliği 
esnasında her oda için sınıflandırarak ayrı bez kullanmaktadır. Oda temizliği esnasında kat görevlilerimiz 
hijyenik önlemlerini alarak (eldiven, maske, el dezenfektanı kullanımı vb.) temizlik işlerini 
tamamlamaktadır. Oda teks�lleri 60 C° üzerindeki sıcaklıklarda yıkanarak dezenfekte edilmiş halde 
kullanımınıza sunulmaktadır. Covid-19 önlemleri kapsamındaki hijyen koşulları nedeniyle odalardaki tüm 
basılı dokümanlar kaldırılmış�r. Tesisimiz hakkında tüm bilgileri TV'de yer alan info kanalı üzerinden takip 
edebilirsiniz. Yatak üzerinde yer alan görsel yas�klar ve runner gibi süslemeler konsep�en çıkarılmış�r. 
Trabzan, elektrik düğmeleri, TV kumandası ve diğer temas alanları sizler için özenle dezenfekte edilir.
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Yiyecek ve İçecek

Kahval�, öğle yemeği ve akşam yemeği açık büfe olarak servis edilmektedir. A La Carte Restoranımıza  
yapılan rezervasyonlarda bildirilen restoran ve rezervasyon sürelerine uymanızı rica ederiz. Ana restoran 
kapasitelerimiz sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenmiş�r. Öğle ve akşam yemeğinde içecek 
servisimiz masaya servis edilecek�r Büfeden yemek servisi için mesafe korunacak şekilde planlanan 
düzenlemeler yapılmış�r. Büfelerimizden istediğiniz yiyeceği temas etmeden seçerek şeflerimizden 
isteyebilirsiniz. Bar masalarındaki oturma düzenleri sosyal mesafe kurallarına göre yapılmış�r. Bar 
personelimiz tara�ndan siparişleriniz alınarak servis edilecek�r. Tüm self servis içecek üniteleri 
kaldırılmış�r. Çalışanlarımız tüm siparişlerinizde size yardımcı olacak�r. El temasını en aza indirmek için 
şeker, tatlandırıcılar, baharatlar ve ketçap mayonez gibi soslar tek kullanımlık paketler halinde 
sunulmaktadır. Tüm mu�aklarımızda HACCP tabanlı ISIS Sağlıklı Ta�l Sistemi kuralları tam kapsamlı 
uygulanmakta olup bu süreçte ek protokoller ile sanitasyon ekibi tara�ndan denetlenmektedir. Misafirler 
tara�ndan yemeklerde kullanılan çatal, kaşık, bıçak vb. gereçler paketli olarak servise sunulmaktadır.  Snack 
Restoranlarda açık büfe hizmet verilmekte olup, yiyecek ve içecekler görevliler tara�ndan servis edilecek�r. 
Pastanemizde vitrinden misafirlerin seçmiş olduğu ürünler personelimiz tara�ndan servis edilecek�r. 
Yemeklerde ekmek çeşitleri paketli olarak verilecek�r. Açık büfelerde el temasını ve açık büfe ile teması 
azaltmak için yiyecekler çalışanlarımız tara�ndan servis edilecek�r. Lü�en çalışanlarımızın talimatlarına 
dikkat ediniz. Personelimiz koruyucu tek kullanımlık maskeler, vizörler, eldivenler ve önlükler 
kullanmaktadır. Ru�n mu�ak ve büfe temizleme işlemleri, Covid-19 kapsamında ilave dezenfeksiyon ve 
sterilizasyon önlemleri ile devam etmektedir. Tesise giren bütün işlenmiş veya işlenmemiş yiyecek – içecek 
ürünleri ISIS Sağlıklı Ta�l Sistemi kapsamında dezenfekte edilerek tesise girişi sağlanır. 
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Eğlence & Ak�viteler

Günlük ak�viteler ve spor ak�viteleri açık alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak 
gerçekleş�rilecek�r. Takım sporları etkinlikleri ve günlük turnuvalar yapılmayacak�r. Gösteri ve canlı müzik 
sırasında sizden belirlenen kapasite ve oturma düzenine uymanızı rica ediyoruz.

Çocuk Kulübü

Minik misafirlerimiz için, açık alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleş�rilecek 
mini disco etkinliği hariç, tüm İç mekan ve havuz faaliyetleri iptal olmuştur.

Havuzlar & Su Parkı & Plaj

Yüzme havuzlarımız T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliklerine uygun şekilde; özel laboratuvarların ve 
dene�m firmalarının sürekli kontrolü ve göze�mi al�ndadır. Havuzlarımız COVID-19 açısından tamamen 
güvenlidir. Havuz ölçümleri günde üç kez yapılır ve kaydedilir. Analiz sonuçlarını ve kimyasal ölçümleri havuz 
etra�ndaki info boardlarda görebilirsiniz. Havuzları kullanmadan önce kişisel temizliğinize özen 
göstermenizi ve havuz kullanma kurallarına uymanızı rica ederiz. Plaj havluları SPA merkezinde koruyucu 
ekipmanlı personel tara�ndan verilecek�r. Havuz alanında ve plajda şezlonglar; sosyal mesafe kuralına 
uygun olarak yerleş�rilir. Şezlonglar her misafir tara�ndan kullanıldıktan sonra dezenfekte edilir. Havuz ve 
su parklarının belirlenmiş kapasite ve sosyal mesafe kurallarına uymak için cankurtaranlarımızın 
talimatlarını takip etmenizi rica ediyoruz.
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SPA & Wellness

SPA hizmetleri, Covid-19 kapsamında ek dezenfeksiyon ve sterilizasyon önlemleri alınarak devam edecek�r. 
SPA alanlarının kullanımı bir rezervasyon sistemi ile yürütülecek ve randevusuz giriş mümkün olmayacak�r. 
Hamam, buhar odası, sauna ve masaj odaları bu kapsam içerisindedir ve kullanım süresi 30 dakika ile 
sınırlandırılmış�r. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi her randevu arasında 15 dakika süreyle yapılmaktadır. 
SPA personelimiz maskelerle çalışacak�r. Ayrıca çalışanlarımızın ve misafirlerimizin yüz yüze uygulamalar 
sırasında maske takmaları sağlanacak�r. Türk hamamı, sauna ve buhar odası alanlarımızda maksimum 
kullanıcı sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde belir�lmiş�r. SPA kuralları ve hizmetleri Sağlıklı 
Turizm Ser�fikasına göre değişebilir.

Fitness

Fitness faaliyetleri, Covid-19 kapsamında ek dezenfeksiyon ve sterilizasyon önlemleri ile devam edecek�r. 
Lü�en fitness girişinde ellerinizi dezenfekte e�ğinizden emin olunuz. Açık hava etkinliklerini mümkün 
olduğunca tercih ediniz. Açık hava alanlarımızda gerçekleşecek olan ak�viteler için sosyal mesafeler 
ayarlanmış�r. Fitness kullanımı için rezervasyonlar resepsiyon tara�ndan alınır.
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Mağazalar

Tesisimizdeki mağazaların alınan önlemlere uyması zorunludur. Mağazalardaki personeller maske ve sosyal 
mesafe konusuna dikkat etmektedir. Ayrıca günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Hijyen 
ekibimiz düzenli olarak kontrol etmektedir. Mağaza girişinde bulunan dezenfektanları giriş öncesinde 
kullanabilirsiniz. Her mağazanın girişinde iç mekan maksimum kişi kapasitesi belir�lmektedir. 

Sağlık Hizmetleri

Sizde veya aile üyelerinizde yüksek ateş, öksürük veya solunum problemleri gibi belir�ler varsa gecikmeden 
sağlık görevlimizle ile�şime geçmeniz gerekmektedir. Otel yöne�mi olarak sağlık görevlileri ile yap�ğınız 
görüşme ve bu belir�lerle ilgili ilk �bbi muayene için sizden herhangi bir ücret alınmayacağını garan� 
ediyoruz. Doktor ofisi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir. Tesisimizde 7/24 
doktor veya sağlık görevlisi bulunmaktadır. Her hastadan sonra doktor ofisi dezenfekte edilir.
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Çalışanlarımız

Çalışanlarımızın tesise giriş ve çıkışlarında biyometrik kamera ile ateş ölçüm taramaları yapılır ve kayıt al�na 
alınır. Covid-19 belir�leri göstermesi durumunda hemen 7/24 görevli işyeri hekimi tara�ndan kontrolü 
sağlanır. Tüm çalışanlarımızın sağlık taramaları periyodik olarak yapılmakta ve takip edilmektedir. Tüm 
çalışanlarımız ve çalışma alanlarımız için (personel yemekhanesi, servis, soyunma odası vb.) sosyal mesafe 
kuralları uygulanmaktadır. Çalışanların kullandığı servis araçları, çalışma alanları, ortak kullanım alanları ve 
ofisler fiziksel mesafeye göre düzenlenmiş�r. Temizlik ve dezenfeksiyon sıklıkları ar�rılmış ve gerekli tüm 
kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmış�r. Çalışanlarımıza verilen standart gıda güvenliği ve genel hijyen 
eği�mlerine ilave olarak Covid-19 kapsamında farkındalık ve hijyen eği�mleri düzenli olarak verilir. 
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