
 

 الصحة والسالمة

 .91-معلومات عن تدابير السالمة الخاصة بمنتجع وسبا أمازون ميكونوس ضد فيروس كوفيد

 إننا في منتجع وسبا أمازون ميكونوس، نتبع جميع البروتوكوالت الصحية ونتخذ التدابير

 المناسبة للتنفيذ الناجح للتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العامة

 الجميع داخل منشآتنا.(، لحماية EODYالوطنية اليونانية )

 ستجد أدناه الخطة المعنية بتدابير السالمة والنظافة الصحة التي نطبقها لحماية نزالئنا

 وموظفينا.

 تلتزم إدارة منتجع وسبا أمازون ميكونوس بالتبني الكامل

 للبروتوكوالت الصحية اليونانية الرسمية المتعلقة بتشغيل الفنادق اليونانية.

 التي نطبقها في:وتتمثل التدابير 

 أماكن اإلقامة

 تلبي جميع المناطق الداخلية والخارجية المعايير المحددة لشْغل الفندق.

 سيخضع جميع النزالء لقياس درجة الحرارة أثناء عملية تسجيل الوصول

 (.91-)خاصة األشخاص الذين يعانون من الحمى أو أعراض كوفيد

 ثناء تسجيل الوصول/المغادرة.تجنب االزدحام أ -الحفاظ على مسافة آمنة 

 يتم تطبيق تطهير بطاقات المفاتيح.

 تطهير األشياء المستخدمة بشكل متكرر )مثل المقابض، ومنطقة مكتب االستقبال، ومنطقة

 حّمام السباحة ومنطقة البار/المطعم(.

 يتم تطهير جميع األجنحة والفيالت بعد كل استخدام، باستخدام مطهرات خاصة قد

 (.EODYصية بها رسميًا من قبل منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية )تمت التو

 يتم تنظيف المراحيض العامة وتطهيرها بدقة وبشكل منتظم.



 يتم تنظيف مركز المؤتمرات/غرف االجتماعات وتعقيمهم بعد كل استخدام.

 اد تام التباعفي منشآتنا، فنحن على استعد 91-في حالة االشتباه في وجود حالة فيروس كوفيد

 خطة السالمة والحماية الصادرة عن منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية. إذا الحظت أي أعراض، يرجى االتصال

 باستقبال الفندق.

 المطاعم والبارات

 سيتم تشغيل المطعم والبار لدينا وفقًا إلطار العمل القانوني

 الحالي.

 المسبح/الشاطئ

 يتم تنظيف منطقة حّمام السباحة وتطهيرها بانتظام. تتم عملية كلورة الماء

 وفق التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

 يتم تطبيق مسافة آمنة بين المقاعد )أسرة التشمس، والكراسي، والوسائد، وكراسي االستلقاء للتشمس، وما إلى ذلك( في

 منطقة المسبح.

 نزيل المقاعد، والطاوالت، وقوائم الطعام وأي عنصر آخر يمكن استخدامه مرة أخرى،بعد أن يستخدم كل 

 يتم تطهيرها تماًما.

 في منطقة المسبح، نوصي نزالءنا بشدة باستخدام المناشف التي يوفرها الموظفون فقط.

 مركز سبا

 سيخضع تشغيل المسبح الداخلي للبروتوكول الذي ستوصى به

 .0209وطنية اليونانية لصيف منظمة الصحة العامة ال

 جميع التدابير/البروتوكوالت والمعلومات المذكورة قابلة للتغيير، بهدف

 بنجاح، دون 0209تنفيذ التعليمات التي ستصدرها منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية لعام 

 إشعار ُمسبق.

 يةيُرجى قراءة آخر األخبار والتحديثات على موقع منظمة الصحة العالم

https://www.who.int 


