
HİJYENEXTRA



Upsuites Hotel olarak; sağlığınız ve güvenliğiniz bizim için 
her şeyin önünde geliyor. Bu kapsamda, yeni dönemde 
sizleri güvenli bir konaklama deneyimiyle buluşturmak için 
Hijyen Extra Protokolü oluşturuyor ve otelimizdeki hijyen 
koşullarını en üst noktaya taşıyoruz. 

Hijyen Extra Protokolü’yle; konaklamalarınızı gönül 
rahatlığıyla gerçekleştirirken, kendinizi evinizdeymiş 
gibi rahat ve konforlu hissetmenizi amaçlıyoruz. 
Dilediğiniz zaman Upsuites Hotel’i ziyaret ederek, en 
sağlıklı koşullarda deneyimleyebilirsiniz. Güvenliğiniz için 
aldığımız tüm tedbirleri bir sonraki sayfada görebilirsiniz.

Extra Hijyen, Extra Güven…
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Otelimizin bina girişinde hijyen paspası, tüm otel 
dahilinde ise el dezenfektanları bulunmaktadır. Ayrıca 
isteyen misafirlerimiz, lobimizden maske ve eldiven temin 
edebilirler.
 
Check-in ve check-out işlemleri boyunca lobimizde 
misafirlerimiz tek tek ağırlanmaktadır. Temas edilecek 
ürünler minimum seviyeye indirilmiştir ve steril olarak 
sunulmaktadır. Resepsiyonistimizle misafirimiz 
arasında, sosyal mesafeyi korumayı sağlayacak bariyer 
yerleştirilmiştir.
 
Otel girişinde misafirlerimizin ateşi temassız ateş ölçerle 
ölçülmektedir. Aynı prosedür çalışanlarımız için de her 
sabah mesai başlangıçlarında yapılmaktadır. 
 
Tüm ekibimiz için maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 
Personel kıyafetlerimizin temizliği 60 derece ve üzeri ısıda 
gerçekleştirilmekte ve sıklıkla değişimi yapılmaktadır. 
Tüm personelimiz, uyulması gereken kurallar ve tedbirler 
hakkında gerekli eğitimleri almıştır.
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Aynı odada konaklamayan misafirlerin, aynı anda 
asansör kullanımı iki kişiyle sınırlandırılmıştır.
 
Oda temizliğinde çalışan kat görevlisi personelimiz 
tek kullanımlık malzemelerle çalışmaktadır. 
Her odanın temizliği sonrasında, bir sonraki odaya 
geçmeden önce gereken hijyen sağlanmakta ve 
malzemeler değiştirilmektedir.
 
Check-in ve check-out arasındaki saat farkı bir miktar 
uzatılarak, odaların daha uzun süre havalandırılması 
ve temizlik için gereken ekstra tedbirlere vakit kalması 
sağlanmıştır.

Hijyen şartları göz önünde bulundurularak, odalarımızdaki 
tüm mutfak ekipmanları kaldırılmıştır. İsteğe bağlı olarak, 
bu ekipmanlar misafirlerimizin odalarına steril halde 
gönderilecektir. Oda içerisinde tek kullanımlık buklet 
malzemeleri bulunmaktadır. 
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Odalarımızdaki yedek tekstil malzemelerimiz steril halde 
depomuzda muhafaza edilmektedir. Talep halinde steril 
olarak misafirlerimizin odalarına gönderilecektir.
 
Odalardaki tekstil ürünlerimiz 60 derece ve üzeri ısıda 
yıkanmakta ve kurutulmaktadır.
 
Odalarımız ve ortak alanlar sık sık havalandırılmakta ve 
rutin temizlik sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, 
Biyosidal ruhsatlı, TSE ve CE belgeli dezenfektan ürünler, 
püskürtme sistemi ile tüm alanlarda kullanılmaktadır.
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Kahvaltı servisimiz açık büfe yerine; dileyen misafirlerimize 
odalarında ya da bahçede servis edilecektir. Masalarda 
bulunan ortak kullanım malzemeleri, tek kullanımlık 
malzemelerle değiştirilmiştir. Porselen ve metal servis 
ekipmanları yerine istek dahilinde tek kullanımlık malzeme 
temin edilecektir. 
 
Kahvaltı hazırlığımızda Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen 
hijyen standartları uygulanmaktadır.
 
Her kullanımdan sonra, masa ve sandalyeler yeniden 
dezenfekte edilerek hijyen sağlanmaktadır.
 
Kahvaltı alanımızdaki masa ve sandalye mesafeleri, sosyal 
mesafe kurallarınca yeniden düzenlenmiştir.
 
Lobby kütüphanemiz ve kattaki dekorasyon malzemeleri 
hijyen kuralları gereği boşaltılmış/azaltılmıştır.



info@upsuiteshotel.com         www.upsuiteshotel.com


