
Feel safe

enjoy the  moments

safety policy



Αγαπητέ Φιλοξενούµενε,

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουµε
στο ασφαλές περιβάλλον της Club Hotel Loutraki.
Με απόλυτη αφοσίωση στην πελατοκεντρική φιλοσοφία που
διακρίνει τις υπηρεσίες µας, δεσµευόµαστε να σας εξασφαλίσουµε
ποιοτική διαµονή και αξέχαστες εµπειρίες, εφαρµόζοντας πρακτικές
εναρµονισµένες µε τις απαιτήσεις της νέας πραγµατικότητας,
πάντοτε µε γνώµονα τη διασφάλιση της υγείας όλων µας.
 
Στην παρούσα χρονική συγκυρία, οι ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες
της χώρας µας σε συνδυασµό µε την προνοµιακή χωροθεσία
του ξενοδοχειακού µας συγκροτήµατος και την πιστή εφαρµογή των
υγειονοµικών προδιαγραφών, καθιστούν τη µονάδα µας ως τον ιδανικό
προορισµό για να απολαύσετε στιγµές χαλάρωσης, ευεξίας και
διασκέδασης και να χαρείτε µια ολοκληρωµένη εµπειρία φιλοξενίας.

welcome



Δεδοµένης της αδιαπραγµάτευτης προτεραιότητας που αποτελεί για εµάς η υγεία

και η ασφάλεια των συνανθρώπων µας, εργαζόµαστε µε ευθύνη και αποφασιστικότητα

µε στόχο να ενισχύσουµε το αίσθηµα εµπιστοσύνης και πιστότητας στη φιλοξενία µας,

εξασφαλίζοντας ανέµελες διακοπές για τους φιλοξενουµένους µας και ένα ασφαλές

εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό µας.

Στο πλαίσιο αυτό, ηµιουργήσαµε ένα σχέδιο δράσης, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές

που προβλέπονται από τα υγειονοµικά πρωτόκολλα ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζουµε τα

πρότυπα στα οποία στηρίζονται οι υπηρεσίες µας µέσω πιστοποιήσεων που λαµβάνουµε

από κορυφαίες εταιρείες στον τοµέα της Υγιεινής & Ασφάλειας, έχοντας πρωτίστως

αποκτήσει την κρατική πιστοποίηση του Health First.

Παράλληλα, η δέσµευσή µας για βιώσιµες επιχειρησιακές πρακτικές, φιλικές προς το

περιβάλλον παραµένει αδιαµφισβήτητη προτεραιότητά µας, ενισχύοντας την οικολογική

συνείδηση επισκεπτών, συνεργατών και εργαζοµένων καθώς απαιτείται η συµµόρφωσή µας

µε αυστηρά κριτήρια και η συνεχή επαλήθευσή τους µέσω τακτικών επιτόπιων ελέγχων για

την κατοχύρωση του οικολογικού σήµατος Green Key.

Θεωρείστε δεδοµένο ότι ορισµένες υπηρεσίες µας έχουν προσωρινά τροποποιηθεί βάσει της

τήρησης των νέων διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας καθώς και των απαιτούµενων κοινωνικών

αποστάσεων. Με την πάροδο του χρόνου, η πολιτική µας ενδέχεται να αναθεωρείται, ώστε να

παραµένει συνυφασµένη µε κάθε νέα οδηγία ή πρωτόκολλο λειτουργίας επιβάλλεται από τις

αρµόδιες αρχές, προχωρώντας ταυτόχρονα στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού µας,

µε στόχο τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.

Δεσµευόµαστε να συνεχίσουµε απρόσκοπτα το έργο µας για εξατοµικευµένη και ποιοτική

παροχή φιλοξενίας, παραµένοντας επικεντρωµένοι σε 3 βασικούς πυλώνες ποιότητας:

τα υψηλά πρότυπα καθαριότητας, τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας µας για

την εξασφάλιση αυξηµένης ασφάλειας των επισκεπτών µας και την κατάρτιση του προσωπικού

µας µέσω της συνεχούς εκπαίδευσης.

H Δέσµευσή µας



Το ξενοδοχείο µας εφαρµόζει, σύµφωνα µε τις οδηγίες

των αρµόδιων αρχών, αυστηρές διαδικασίες καθαρισµού

και απολύµανσης, προάγοντας το αίσθηµα ασφάλειας

για τους παρευρισκόµενους εντός του συγκροτήµατος.

Εφαρµόζουµε συγκεκριµένο πρόγραµµα τακτικών καθαρισµών

και απολύµανσης σε όλους τους χώρους και τις επιφάνειες,

χρησιµοποιώντας κατάλληλα καθαριστικά και απολυµαντικά

καθώς και τελευταίας τεχνολογίας συστήµατα ψεκασµού και

αποστείρωσης.

Παράλληλα, τροποποιήσαµε µερικώς τις

διαδικασίες υποδοχής και διαµονής των επισκεπτών µας,

ακολουθώντας τις προτεινόµενες οδηγίες της

κοινωνικής απόστασης. 

Μαζί & Ασφαλείς



Πραγµατοποιούµε καθηµερινή θερµοµέτρηση προσωπικού και επισκεπτών σε όλες

τις εισόδους του συγκροτήµατος µε τη χρήση ψηφιακής ανέπαφης συσκευής

Διαθέτουµε πολυάριθµα σηµεία απολύµανσης χεριών και παρέχουµε κατάλληλα υλικά

µέσα καθαρισµού σε όλους τους κοινοχρήστους χώρους όπως σε εισόδους, υποδοχή,

ανελκυστήρες, εστιατόρια, µπαρ, αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους πισίνας,

κέντρο ευεξίας και γυµναστήριο 

Επιβλέπουµε την αποφυγή συνωστισµού και εξασφαλίζουµε την τήρηση των απαιτούµενων

αποστάσεων µε την τοποθέτηση κατάλληλης επιδαπέδιας ή άλλης σήµανσης 

Εκπαιδεύουµε συστηµατικά το προσωπικό µας στην τήρηση των

υγειονοµικών πρωτοκόλλων,σύµφωνα µε διαπιστευµένο πλάνο

εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή τους

Εξασφαλίζουµε τον εφοδιασµό του προσωπικού µε τα

κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και

επιβλέπουµε την ασφαλή χρήση τους από όλους τους

εργαζόµενους, είτε βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαφή

µε επισκέπτες  



 

      την υπενθύµιση χρήσης και απόρριψης Μέσων Ατοµικής Προστασίας

      την εφαρµογή ορθών πρακτικών ατοµικής και αναπνευστικής υγιεινής

      την τήρηση των κανόνων κοινωνικής απόστασης σε κοινόχρηστους χώρους

      και στους χώρους εργασίας του προσωπικού 

      την επιτήρηση του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού ατόµων σε κάθε επιµέρους

      χώρο της µονάδας σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο

      (π.χ. ανελκυστήρες, καταστήµατα, γυµναστήριο κλπ.) 

Σε όλα τα σηµεία εξυπηρέτησης επισκεπτών έχουµε τοποθετήσει προστατευτικά

διαχωριστικά πλαίσια για ασφαλέστερη προσωπική επικοινωνία 

Εφαρµόζουµε αυστηρό και ελεγχόµενο σύστηµα καθαρισµού και απολύµανσης

σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, όπως δωµάτια, ανελκυστήρες,

κοινόχρηστους χώρους κλπ., µε έµφαση στην απολύµανση επιφανειών και σηµείων

που αγγίζονται συχνά

Εξασφαλίζουµε την ποιότητα του αέρα σε όλους τους χώρους είτε µε επαρκή

καθηµερινό φυσικό αερισµό, είτε µε την πιστοποίηση ορθής λειτουργίας των

κλιµατιστικών µονάδων και τη χρήση κατάλληλων φίλτρων

και συστηµάτων εξαερισµού

Έχουµε αναρτήσει οδηγίες για:



Έχουµε αναπροσαρµόσει τη δυναµικότητα

των κοινόχρηστων χώρων,

κάνοντας αναδιάταξη των επίπλων ώστε

να πληρούνται τα µέτρα αποφυγής

συνωστισµού

Τηρούµε αρχείο καταλύµατος για λόγους

προστασίας της δηµόσιας υγείας, ώστε

να καθίσταται δυνατή η εκ των υστέρων

επικοινωνία µε τυχόν επαφές κρούσµατος

COVID-19 που εντοπίζεται µετά

την αναχώρηση του επισκέπτη

Ενθαρρύνουµε την αποφυγή της χρήσης

των ανελκυστήρων.

Σε περίπτωση χρήσης τους, επιβάλλεται

η τήρηση του µέγιστου επιτρεπόµενου

αριθµού ατόµων σύµφωνα µε τη σήµανση

Έχουµε προβεί στην αποµάκρυνση

διακοσµητικών αντικειµένων

και αντικειµένων πολλαπλήςχρήσης,

όπως εντύπων, καταλόγων κλπ.

από δωµάτια και κοινόχρηστους χώρους



Εφαρµόζουµε τον Γενικό Κανονισµό περί

Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR)

µε επισήµανση στην τήρηση αρχείου καταλύµατος

και την τήρηση βιβλίου συµβάντων

Έχουµε κοινοποιήσει τα µέτρα και τις

απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς

και συνεργάτες για την αποτελεσµατικότερη

εφαρµογή του

Παρέχουµε πληροφορίες για την πολιτική

του καταλύµατος, για παρόχους υγείας

ή φαρµακεία στην περιοχή καθώς και µέσα

ατοµικής προστασίας, εφόσον ζητηθούν

Εξασφαλίζουµε την ύπαρξη

συνεργαζόµενου ιατρού και νοσηλευτικού

προσωπικού ανάλογης εµπειρίας για

ιατρική περίθαλψη 24/7 για τη διευκόλυνση

και την ασφάλειά σας

Διαθέτουµε ειδικό εξοπλισµό

(medical kit) για την περίπτωση εµφάνισης

περιστατικού



Υποδοχή …
σας καλωσορίζουµε και πάλι

Με στόχο τη συντόµευση της

παραµονής σας στο χώρο της

υποδοχής, δηµιουργήσαµε µία

απλή διαδικτυακή διαδικασία

συµπλήρωσης της απαραίτητης

φόρµας εγγραφής σας

πριν την άφιξη

Διευρύναµε το χρονικό διάστηµα

µεταξύ άφιξης και αναχώρησης.

Η αναχώρηση πραγµατοποιείται

έως τις 11 π.µ. ενώ η άφιξη από

τις 3 µ.µ. ώστε να διασφαλίζεται

ότι κάθε δωµάτιο καθαρίζεται

ενδελεχώς, απολυµαίνεται επιµελώς

και ο χώρος αερίζεται επαρκώς

µεταξύ των διαµονών 

Απολυµαίνουµε τις κάρτες εισόδου

στα δωµάτια (Key-cards) µετά από

κάθε χρήση ενώ κατά την άφιξη του

επισκέπτη τις παραδίδουµε

τοποθετώντας τες σε ειδική χάρτινη

θήκη µίας χρήσης

Ενθαρρύνουµε τις ηλεκτρονικές

συναλλαγές κατά τη διάρκεια της

παραµονής σας καθώς και την

ηλεκτρονική πληρωµή του

λογαριασµού σας. Τα σχετικά

παραστατικά µπορούν να

αποστέλλονται ηλεκτρονικά,

εάν το επιθυµείτε



Η είσοδος επισκεπτών στα δωµάτια

των ενοίκων δεν επιτρέπεται.

Μπορείτε να συναντήσετε τα

αγαπηµένα σας πρόσωπα στους

κοινόχρηστους χώρους, ακολουθώντας

πάντα τις υγειονοµικές οδηγίες που

βρίσκονται εν ισχύ

Η υπηρεσία διευκόλυνσης στάθµευσης

οχηµάτων, valet parking, δεν είναι

διαθέσιµη, προκειµένου να αποφεύγεται

η προσωπική επαφή

Οι αποσκευές σας απολυµαίνονται πριν

τn µεταφορά τους στα δωµάτια



Εφαρµόζουµε  ενισχυµένα πρωτοκόλλα καθαρισµού και

απολύµανσης µε χρήση κατάλληλων προϊόντων σε συνεργασία

µε την εξειδικευµένη εταιρεία καθαριστικών «Diversey»

Εξασφαλίζουµε επαρκή αερισµό δωµατίου κατά τις ώρες που

µεσολαβούν µεταξύ των διαµονών

Έχουµε προβεί στην αποµάκρυνση διακοσµητικών αντικειµένων

και αντικειµένων πολλαπλής χρήσης, όπως εντύπων και καταλόγων

Το πλύσιµο λινών και πετσετών γίνεται σε ζεστούς κύκλους και µε

τη χρήση απολυµαντικών

Χαλαρώστε
στο Δωµάτιο σας



Μετά το πέρας της διαδικασίας καθαρισµού και απολύµανσής,

το δωµάτιο σφραγίζεται µε ειδική ταινία ώστε να εγγυούµαστε ότι

ο εκάστοτε ένοικος ενός δωµατίου είναι το πρώτο άτοµο που

εισέρχεται σε αυτό µετά την απολύµανσή του

Η Υπηρεσία Δωµατίου (Room Service) παραδίδει την παραγγελία σας

µε ασφάλεια στην πόρτα του δωµατίου, χωρίς προσωπική επαφή και

χωρίς επιπλέον χρέωση

Το mini-bar έχει αδειάσει αλλά παραµένει σε λειτουργία για δική σας

χρήση. Η Υπηρεσία Δωµατίου είναι στην διάθεση σας 24/7

για τυχόν παραγγελία σας

Παρέχουµε τη δυνατότητα παραγγελίας µέσω του ψηφιακού καταλόγου

που δηµιουργήσαµε. Σαρώνοντας τον QR κωδικό, ο οποίος αναγράφεται

σε ειδική καρτολίνα που σας παραδίδεται κατά την άφιξή σας, µπορείτε

µέσω του κινητού σας τηλεφώνου να αποκτήσετε πρόσβαση στον

κατάλογο της Υπηρεσίας Δωµατίου και να παραγγείλετε ό,τι επιθυµείτε



Γαστρονοµία...
απολαύστε γευστικά ταξίδια

Παρέχουµε τη δυνατότητα παραγγελίας µέσω του ψηφιακού καταλόγου

που δηµιουργήσαµε. Σαρώνοντας τον QR κωδικό που βρίσκεται

τοποθετηµένος σε ειδική θήκη σε κάθε τραπέζι, µπορείτε µέσω

του κινητού σας τηλεφώνου να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο

του εστιατορίου ή του µπαρ όπου βρίσκεστε και να παραγγείλετε ό,τι επιθυµείτε

Ακολουθούµε όλες τις διαδικασίες

HACCP, ISO 22000, FIFO (first in – first out)

που αφορούν σε όλα τα επισιτιστικά τµήµατα

Διαµορφώσαµε τους χώρους ώστε να

πληρούνται τα µέτρα αποφυγής συνωστισµού

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,

παρέχουµε δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριου

χώρου για πρωινό ή δείπνο

Έχουµε τοποθετήσει προστατευτικό διαχωριστικό στο µπουφέ

ενώ το σερβίρισµα πραγµατοποιείται από το προσωπικό εστίασης

Επιβλέπουµε τον επιµελή καθαρισµός και την απολύµανση

τραπεζοκαθισµάτων µετά από κάθε χρήση 



Η χρήση των εγκαταστάσεων είναι εφικτή µόνο κατόπιν ραντεβού

Η εσωτερική πισίνα, τζακούζι, σάουνα & χαµάµ βρίσκονται

προσωρινά εκτός λειτουργίας βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου

Εξασφαλίζουµε επαρκή αερισµό των δωµατίων µεταξύ των θεραπειών 

ώρα για ευεξία και ανανέωση
Spa...

Εφαρµόζουµε ενισχυµένα πρωτόκολλα καθαρισµού και απολύµανσης

εντός του χώρου µε χρήση κατάλληλων καθαριστικών

και απολυµαντικών προϊόντων 

Το πλύσιµο πετσετών γίνεται σε ζεστούς κύκλους και µε τη χρήση

απολυµαντικών

Επιβλέπουµε τον καθαρισµό και την απολύµανση των οργάνων

γυµναστικής µετά τη χρήση από κάθε πελάτη



Διατηρούµε ασφαλείς αποστάσεις ανάµεσα

σε ξαπλώστρες και οµπρέλες

Εφαρµόζουµε ενισχυµένα πρότυπα καθαρισµού

και απολύµανσης σε όλο τον εξοπλισµό

µετά από κάθε χρήση 

Παραλία-Πισίνες...
χαλαρώστε κάτω από τον ήλιο

Οι πισίνες χλωριώνονται συστηµατικά µε τη χρήση

απολυµαντικών προϊόντων

Επιτηρούµε διαρκώς την τήρηση του µέγιστου

επιτρεπόµενου αριθµού ατόµων την ίδια χρονική

στιγµή στο χώρο της πισίνας

Η χρήση ντους είναι απαραίτητη πριν και µετά

τη χρήση της πισίνας



Θαλάσσια Σπορ… 
παιχνίδια στο νερό

Εφαρµόζουµε ενισχυµένο καθαρισµό

και απολύµανση στα Θαλάσσια Μέσα

Αναψυχής µετά από κάθε χρήση για

να απολαύσετε τις αγαπηµένες σας

δραστηριότητες µε ασφάλεια  



Παιδότοπος
Το Pirates Kids Club βρίσκεται εκτός

λειτουργίας µέχρι νεωτέρας,

βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού

πλαισίου 

Χώροι εκδηλώσεων
Λειτουργία των υπηρεσιών σύµφωνα

µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο

Φροντίζουµε για τον φυσικό αερισµό του οχήµατος πριν από κάθε χρήση

Διαθέτουµε αντισηπτικό διάλυµα χεριών σε κάθε όχηµα

Συνίσταται η αποφυγή χειραψιών και στενής σωµατικής επαφής

Η χρήση του οχήµατος γίνεται βάσει του µέγιστου επιτρεπόµενου

αριθµού επιβατών, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο

Πραγµατοποιείται ενδελεχής καθαρισµός και απολύµανση

µετά από κάθε χρήση του οχήµατος

Υπηρεσία Μεταφοράς Πελατών



Υπενθυµίζουµε την αναγκαιότητα της ατοµικής υγιεινής,
της αποφυγής συνωστισµού και της τήρησης των απαιτούµενων
αποστάσεων ενώ συστήνουµε να ακολουθείτε αυστηρά τα µέτρα
πρόληψης µετάδοσης ιώσεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας
παρέχονται, προκειµένου να διασφαλίζεται η υγεία όλων µας. 

Εάν κατά τη διάρκεια της διαµονής σας αντιµετωπίσετε συµπτώµατα
που σχετίζονται µε τη νόσο COVID-19 όπως βήχας, πονοκέφαλος,
ήπιος πυρετός,  παρακαλούµε µείνετε στο δωµάτιό σας
και επικοινωνήστε αµέσως µε την υποδοχή του ξενοδοχείου.
Άµεσα θα προβούµε στην ενηµέρωση του υπεύθυνου εφαρµογής
του σχεδίου διαχείρισης κρούσµατος, προκειµένου να καταγραφεί
το περιστατικό στο βιβλίο συµβάντων. Εν συνεχεία, σε συνεργασία
µε τον συνεργαζόµενο ιατρό του ξενοδοχείου και τις αρµόδιες αρχές
θα εφαρµοστεί το σχετικό πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλιστεί
η αποµόνωσή σας, έως ότου επιβεβαιωθεί ή όχι η ύπαρξη κρούσµατος.

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε επισκέπτης που βρίσκεται θετικός σε δοκιµή για τη νόσο COVID-19
εντός 14 ηµερών από την αναχώρηση του από το ξενοδοχείο,
υποχρεούται να ενηµερώσει τον υπεύθυνο εφαρµογής του σχεδίου
διαχείρισης κρούσµατος του ξενοδοχείου για την περαιτέρω ιχνηλάτηση
των επαφών του εντός του καταλύµατος.


