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Değerli Ramada Hotel & Suites By Wyndham İstanbul Merter misafirleri ve çalışma
arkadaşlarımız,
Yegane önceliğimiz siz değerli misafirlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığıdır.
Ramada Hotel & Suites By Wyndham İstanbul Merter olarak Dünya Sağlık Örgütü,
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Kültür Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın
genelgeleri ve bilgilendirmeleri doğrultusunda gerekli önlemleri alıp hızlıca
uygulamaya geçirme konusunda samimi bir çalışma yürütüldüğünü sizlere ifade
edebiliriz.
11 Mart tarihinden itibaren gerek görülen tüm uygulamaları harfiyen yerine getirmeye çalışarak otelimizi olası pandemi vakalarına karşı kapalı tuttuğumuzu ve bu süre
içersindede otelimizde genel temizlik ve tadilat uygulamalarımızla yenilendiğimizi
sizlere bildirmekten mutluluk duyarız.
Güvenli Otel Sağlık Sertifikasına yapılan başvurumuz Haziran son haftası ile birlikte
elimize ulaşmış olacak olup böylelikle siz değerli misafirlerimizin güven içinde kalması sağlanmış olacaktır.
Siz değerli misafirlerimizin ve partnerlemizin otelimizi seçmesinde öncelik oluşturucak ve doğru bilgilendirmeyle bilgi kirliliğinin önüne geçeceğini düşündüğümüz otelin
tüm alanlarındaki uygulamaları hijyen manifestomuz içinde bulabilirsiniz.

ÇALIŞANLARIMIZIN EĞİTİM, SAĞLIK
VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI
Çalışanlarımızın girişi ve çıkışı esnasında termal ölçerlerle vücut ısıları ölçülüp
olağandışı durumlarda müdahale edilerek izole edilmesine olanak sağlanır.
Çalışanlarımızın otele girişlerinde maske kullanımının zorunlu olduğu hatırlatılır.
Maskesi olmayanlara yada deforme olmuş olanlara yeni maske verilmektedir.
Girişte el dezenfektanının kullanılması ve hijyen paspasından geçilmesi sağlanarak
tamamen dezenfekte şekilde otelimize girişler sağlanmaktadır.
Çalışanlarımıza kendileri ve misafirler arasında sosyal mesafe olması gerektiği
hatırlatılır ve genel ortamlarda zorunlu olmadıkça karşılaşılmaması gerektiği
hatırlatılır.
Çalışanlarımıza yukarıda ve devamında anlatılan tüm bilgiler periyodik olarak
yapılan eğitimlerle (gerek eğitim salonlarında gerekse online eğitimlerle) verilir ve
yapılan bu eğitimler sonucunda personelimiz sertifika edinir. Bu eğitimler kayıt
altına alınarak yenilenmesi sağlanır.
Çalışanlarımızın kıyafetleri günlük olarak değiştirilir ve kıyafetlerin
60-90 derecede yıkama işlemleri gerçekleştirilir. Çalışanlarımızın arkaplan
çalışma alanlarında sabun, el dezenfektanı ve kolonya bulunmakta olup bu
alanlarda yiyecek ve içecek için kullanılan malzemeler tek kullanımlık olarak
bulundurulur. Ofis ortamları sürekli dezenfekte edilir ve havalandırmasının günlük
olarak yapılması sağlanır.

Çalışanlarımızın sağlık kontrolleri rutin olarak haftalık iş güvenliği doktorumuz
tarafından yapılarak kayıt altına alınmaktadır.
Çalışanlarımızdan oluşan bir ekibimiz Pandemi sürecinde sürekli oteli teftiş
ederek gerekli uygulamaların yapılıp yapılmadığını kontrol ederken bir taraftanda
olası şüpheli görülebilecek her konuda gerekli hazırlıkların ve uygulamaların
sağlanması konusunda misafir ve personellerimiz için 7/24 hazır tutulmaktadır.

OTELE GİRİŞ VE OTELDEN
AYRILIŞ İŞLEMLERİ
Otelimize girişte misafirimize temassız ateş ölçümü yapılıp kayıt altına alındıktan
sonra hijyen paspası ve el dezenfektanı kullanılması sağlanır. Akabinde resepsiyona
gelmeden sosyal mesafeye (1,5 m) bağlı kalınarak yönlendirmelere uymaları sağlanır.
Dinlenecek olan misafirlerimiz sosyal mesafeye bağlı kalarak lobide dinlendirilmeye
alınması sağlanır.
Check-in işlemleri sırasında tek kullanımlık sterilize edilmiş kalemlerle konaklama
formu doldurulur. Daha önce misafirimizin ve yakınlarının Covid-19 geçirip geçirmediğine ve nereden geldiğine dair bakanlığın zorunlu kıldığı formun doldurulması sağlanarak kayıt altına alınır. 65 yaş üstü misafirlerimizin takip zorunluluğu olduğundan
dolayı sistemimizde de işaretlenerek takipleri özel olarak sağlanır.
Misafırlerimizin otel içersindeki kurallar ve uyarılara bağlı kalması anlatılarak tüm
genel alanlarda maske zorunluluğu kendilerine bildirilmektedir.
Misafirlerimizin bagajları dezenfekte edildikten sonra ayrı ayrı odalarına götürülmektedir. Misafirimizin talep etmesi halinde park işlemi ve teslim zamanlarında direksiyon, kapı kolu ve araç anahtarının uygun bir şekilde dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır. Araç tesliminde siperlik ve eldiven kullanımı zorunludur.
Misafirlerimizin ödemeleri temassız pos cihazları ile yapılması sağlanmakta olup
şifre kullanmak zorunda kalınan makineler sürekli dezenfekte edilmektedir.

Otelimize giriş yapıp, ısı ölçümü sırasında vücut ısısı normal seviyenin üzerinde
çıkan misafirlerimiz, otel içerisinde görevli ekiplere bildirilir. Sadece misafirimizin ve
görevli ekibin bileceği şekilde misafirimize gerekli eylem planı uygulanır.
Otelde bagaj taşıma ve oda bilgilendirme hizmeti yapan bellboyların, misafirimizin
safe kullanımı ve diğer konularda oda içerisinde bilgi istemesi durumunda
maske dışında siperlik, eldiven ve galoş kullanarak odaya girmeleri zorunludur.

GENEL ORTAK KULLANIM ALANLARINDA
HİJYEN VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ
Kullanılan tüm dezenfektan ürünleri ile koruyucu ekipmanlar Sağlık Bakanlığı
onaylıdır.
Otel içerisinde bulunan tüm birimler ( misafir odaları, toplantı odaları, Spa, hamam,
havuz ve diğer misafir alanları ile mutfak, personel alanları, ofisler, depolar, otopark)
detaylı temizlik ve dezenfekte ilaçları ile temizlenmiştir.
Kullanım suları ve havuz suları ile alakalı dezenfekte işlemleri Sağlık Bakanlığı’nın
belirlediği kurallar çerçevesinde uygulanmıştır.
Otelimizde görevli olan temızlik hizmetleri departmanı tarafından ortak alanlardaki
asansörler, asansör düğmeleri, kapı kolları, lavabolar ve oda kartları sürekli olarak
dezenfekte işlemine tabii tutulmaktadır.
Temızlik işlemlerinin sağlıklı yapıldığının belirlenmesi için sürekli kontrol listeleri
tutulmakta ve denetleme firmasına rapor edilmektedir.
Otelimizdeki 13 kişilik asansör kabini 3 kişi ile sınırlandırılmıştır. Asansör önlerine
otel içerisinde uygulanması gereken kurallar paylaşılmış ve dezenfekte istasyonu
yerleştirilmiştir.

Lobi alanındaki tüm oturma alanları sosyal mesafe aralığına göre düzenlenmiş ve
bu ortak alanlara el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
Tesis içerisindeki genel tuvaletlerin kapıları sürekli açık bıraktırılmış olup
temizlıkleri düzenli yapılır hale getirilmiştir. Temizlik kontrolleri ise düzenli yapılarak
sürecin sağlıklı işlenmesi sağlanmıştır.
Otelimize misafirlerimiz için en az 3 dilde uyarı levhaları konarak Covid-19
hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

KONUK ODALARI VE
HİJYEN KONTROLÜ
Kat personellerimize standart olarak maske ve eldivenle, kadın çalışanlarımıza ise
ayrıca bone ile hizmet yapma zorunluluğu getirilmiştir.
Kat temizlik personellerimiz, hergün her oda değişikliğinde ellerini yıkamak,
eldiven ve maskeyi yenisi ile değiştirmektedir. Personel kıyafetleri günlük olarak
temizlenmekte ve yeni kıyafetler giyilmektedir.
Odalarımız misafirlerimiz ayrıldıktan sonra 1 saat havalandırılır ve sonra temizlik
işlemlerine başlanır. Odalarımızda temizlik işlemleri yüzeylere yapılan standart işlemlerden sonra önce ozon makinesi ile sonra dezenfekte araçlarıyla temizlenmektedir.
Otel odalarımızın otel müsaitliğine göre en az 24 saat boş kaldıktan sonra yeni
misafirimize verilmesi sağlanmaktadır.
Odalarda elle temasta bulunulan su ısıtıcıları, telefon, klima paneli, priz, enerji
anahtarı, kapı kolu ve cam kolları temizlendikten sonra ayrıca sterilizasyonu
sağlanmaktadır.
Televizyon kumandalarının dezenfekte olmasını sağlayan steril paket her
temizlikte değiştirilmektedir.
Misafir odalarına misafirimizin ortak alanlarda kullanması adına içerisinde
maske ve kolonyalı mendil bulunan hijyen seti sağlanmaktadır.

Banyo zemin, küvet, klozet ve tüm bataryalar çamaşır suyu katkılı kimyasallarla
temizlenmekte olup bu bölgelerin dezenfekte olması sağlanmaktadır.
Misafirimizin kullandığı tüm malzemeler ( havlu, nevresim, çarşaf) yüksek
derecede yıkanmakta ve steril ortamda bekletildikten sonra kullanımına
sunulmaktadır.
Ücretsiz su, çay ve kahve setuplarımız tek kullanımlık olarak hazırlanmıştır.

MUTFAK, YİYECEK, DEPO
VE TEKNİK EKİP ALANLARI
Mutfak, servis, satınalma, depo ve teknik servis çalışanlarımız bulundukları görev
sahaları ile alakalı pandemi konusunda gerekli eğitimi almışlardır. Maske, eldiven kullanımı ve hijyen kurallarına uyum denetimleri Covid-19 denetim ekiplerimiz tarafından
sürekli olarak sağlanmaktadır.
Gıda üretim alanlarına personel dışında giriş kabul edilemez. Üretim alanlarında
ham madde ve ürün sevklerinde sterilizasyon ekipmanları bulundurmakta, el ve vücut
hijyeni için gerekli dezenfekte ürünleri üretim öncesinde ve sonrasında
sağlanmaktadır.
Mutfakta personelin hijyenle ilgili uyması gereken tüm kurallar görülebilecek alanlara asılmıştır. Mutfak, restaurant, depo ve teknik servis gibi alanlarda rutin temizlik
planlarına ek olarak gün sonu uygulaması, detay alan temizliği ve dezenfekte işlemi
yapılmaktadır.
Restoranlarda masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm mesafe olacak
şekilde sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilmiştir.
Restoran masalarında tek kullanımlık amerikan servisler, çatal, bıçak, kaşık ve
peçete kâğıt ambalaj içerisinde sunulmaktadır. Tuz, karabiber ve şeker yine tek
kullanımlık olarak misafirilerimize sunulmaktadır.
Her masa kullanımı sonrası masalar su ve sabun ile temizlenmektedir. Daha sonra
dezenfektanlı solüsyonla dezenfekte edilmektedir.

Otelin restoran ve bar girişlerinde dezenfektan istasyonları, kolonya ve maske
bulundurulmaktadır.
Kahvaltılarımız alakart servis olarak çalışanlarımız tarafından servis edilmekte ve
kahvaltı sürelerimiz 07:00 -11:00 saatleri arasında yoğunluğun oluşmaması amacıyla
uzatılmıştır.
Ortak kullanıma açık olan içecek standları kaldırılmış ve hizmetin çalışanlarımız
tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Otelin yoğunluğuna göre açık büfe hizmetimizin olası başlaması durumunda açık
büfe hizmeti istasyonların arkasındaki çalışanlarımız tarafından sağlanacaktır.

TOPLANTI SALONLARI
Toplantı salonlarında verilen bazı hizmetlerde kısıtlama yapılmaktadır. (bloknot,
şeker vb.)
Toplantı salonlarında sosyal mesafe kuralına uygun yapılan toplantılarda bir
oturum maksimum 1 saat sürecek şekilde organize edilmektedir.
Toplantı salonları sahip oldukları metre kareye göre oturma düzenleri, kapasiteleri
sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmektedir.

İZOLASYON ODASI
Otelimizde Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu maddelere uygun bir alan
izolasyon odası olarak tahsis edilmiştir.
Vaka şüphesi olan misafir ve çalışana yakın temas eden (misafir, misafir
yakınları, çalışanlar vb.) kişiler hızlı bir şekilde belirlenir ve bu kişiler için de koruyucu
önlemler alınır. Vaka şüphesi olan kişilerin COVID-19 teşhisleri netleşene kadar
bu kişiler de belirlenen izolasyon alanlarında izole edilir.
İzolasyon odasına alınan şüpheli vakalar
Sağlık Bakanlığı’nın ALO 184 hattı aranarak
sağlık kurumlarına yönlendirilmesi yapılır.
Covid-19 şüpheli misafirler veya çalışanlar
olması durumda enfeksiyonun daha fazla
yayılmasını önlemek için Covid-19 temizlik ve
dezenfeksiyon planı acilen uygulanmaktadır.
İzolasyon odası veya bölgesine daha önce
belirlenmiş görevli personel veya sağlık görevlileri
dışında hiç kimsenin girmesine izin verilmeyecektir.
Halı, perde, abajur vb. temizliği zor malzemeler,
dekoratif ürünler bu odalarda tercih edilmemektedir.

İZOLASYON

ODASI

Öncelikle, “Riskin somut, tedbirlerin ise hızlı ve etkin alınması” bilinci ile
otelimizde tüm üst yönetimin dahil olduğu bir izleme kurulu oluşturduk.
Otelimizin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşları ve hastaneler mevcut olup,
olası vaka durumlarında izlenecek yol haritamız ve eylem planlarımız mevcuttur.
Kurumumuz, ilgili ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla yakın
temastadır. Aldığımız önlemleri sizlerin ve çalışanlarımızın güvenliği
ve sağlıklarını güvence altına almak için geliştirmeye devam edeceğiz.

HOŞÇAKALIN, SAĞLIKLA KALIN...

www.ramadahotelmerter.com

