
 
 

SAMİ AKAR SARAY OTEL COVİD-19 

PROTOKOLÜ 

 

MADDE 1: İlgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının almış olduğu tedbirler(14 

kural, maske ve eldiven kullanımı vb.) ile 

ilgili bilgiler personellere verilecek ve 

konuyla ilgili rutin eğitimler düzenlenerek, 

kayıt altına alınarak dosyalanacak. 

MADDE 2:  Genel kullanım alanlarında 

bilgilendirme şemaları koyulacak ve bu 

alanlarda sağlık bakanlığı onaylı antiseptik 

yada dezenfektan bulundurulacak. 

MADDE 3: Genel alanlara süreçle(covid 

19), temizlik ve hijyen kurallarıyla ilgili 

görseller koyulacak. 

MADDE 4:Genel alanlarda tüm alanların 

niteliğine göre uygun dezenfeksiyon 

malzemeleri ile uygun sıklıkta temizliği 

yapılacak.(2 Saati aşmayacak şekilde) 

MADDE 5: Odalarda ve genel alanlarda 

sık kullanılan kapı kolları asansör 

düğmeleri elektrik düğmeleri pos cihazları 

televizyon kumandaları telefonlar oda 

kartları odalarda yer alan ısıtıcılar vb. elle 

teması yoğun olan yerler yüzeyler sıkı sık 

dezenfektanla temizlenecek ve kontrol 

listesi ile check edilecek. 

MADDE 6: Odalar sıklıkla havalandırılacak 

havalandırmalar klimaların havalandırma 

sistemleri filtreler sık sık temizlenecek. 

Bilim kurulunun belirlediği standartlara 

uygun olarak kullanılacaktır. 

MADDE 7: Tuvalettin zeminleri, musluk 

bataryaları, kapı kolları, pirizler vb. sık sık 

temizlenip dezenfekte edilip ve kontrol 

listesi ile sürekli denetlenip check edilir. 

 

 

MADDE 8: Uyulması gereken hijyen 

kuralları tekrarlanacak, kontrol listesi 

oluşturulacak, bu liste ile  check edilecek. 

MADDE 9: Sosyal mesafe kurallarına göre 

işaretlemeler yapılacak, birimler bu kurala 

uygun hale getirilecek ,bu konuda 

personeller bilinçlendirilecek, misafirler de 

konuyla ilgili bilgilendirilecek. 

MADDE 10: Kahvaltı salonu , cafe, 

lobideki masa ve oturma  düzeni sosyal 

mesafeyi koruyacak şekilde masalar arası 

1,5 m sandalyeler 60 cm olarak 

ayarlanacaktır. 

MADDE 11: Ortak kullanım alanlarına ve 

personel kullanım alanlarına gri renkte çöp 

kovaları koyulacak ve bu kovalar sadece 

maske ve eldivenler için kullanılacak. 

MADDE 12: Tüm departmanlarda tek 

kullanımlık maske, eldiven, koruyucu 

kıyafet bulundurulacak. Gerek duyulması 

halinde kullanılacak. 

MADDE 13: Her departmanda kullanılan 

alan ve malzemeler kullanım sıklığına göre 

dezenfekte edilecek, dezenfekte sıklığı 

kullanım sıklığı ile doğru orantılı bir şekilde 

olacak  hazırlanmış olan kontrol listesi ile 

teyit edilerek, kayıt altına alınacak. 

MADDE 14: Klima ,asansör, 

havalandırma, bulaşık makinası, çamaşır 

makinası gibi ekipmanların servisleri 

tarafından kontrolü rutin olarak belirli 

aralıklarla dezenfekte edilecek. 

MADDE 15: Personellerin tesise 

girişlerinde temassız ateş ölçerlerle 

ateşleri ölçülecek ve kayıt altına alınacak. 

Aile bireyleri ile ilgili sağlık bilgileri 

istenecek ve kayıt altına alınarak 

dosyalanacak 

MADDE 16: Personellerde giriş esnasında 

yapılan kontrollerde covid 19 



 
semptomlarına rastlanması halinde izole 

edilerek, ilgili  

 

birimler aranarak transferi güvenli bir 

şekilde sağlanacak. 

MADDE 17: Personel mahalleri; girişine 

uygun dezenfektan paspası konulacak, 

sosyal mesafe kurallarına uygun hale 

getirilip, gerekli işaretlemeler yapılacak, 

sağlık bakanlığı onaylı antiseptikler veya 

dezenfektanlar bulundurulacak, konuyla 

ilgili görseller kullanılarak farkındalık 

yaratılacak. 

MADDE 18:Personel mahalleri tüm 

alanların niteliğine göre uygun 

dezenfeksiyon malzemeleri ile uygun 

sıklıkta temizliği yapılacak. 

MADDE 19: Personeller ile haftalık eğitim 

toplantıları düzenlenecek salgın ve 

hijyenle teorik ve pratik  bilgilendirme 

yapılacak.  

MADDE 20: Personellerle iş öncesi ve 

sonrası olacak şekilde günlük toplantılar 

düzenlenerek kontrol listelerinin onaylanıp 

dosyalanması sağlanacak. 

MADDE 21: Tüm personeller maske ve 

eldivenle çalışacak, temizlik ve ön büro 

personelleri ekstradan siperlikte 

takacaklar. 

MADDE 22: Personel kıyafetlerinin 

temizliği ve değişimi kayıt altına 

alınacak.(kirli temiz değişimi) Temiz 

kıyafetlerle çalışılması sağlanacak. 

MADDE 23: Corona virüs vakası ile 

karşılaşılması durumunda personelin 

misafire yaklaşımı konusunda bilgi 

verilecek. Konuyla ilgili izlenmesi gereken 

adımlar anlatılacak, rutin toplantılarda bu 

konu tekrar edilerek kayıt altına alınarak, 

dosyalanacaktır. 

MADDE 24: Hastalık belirtileri gösteren 

misafire kendisinin sağlık kuruluşuna 

sevkinin yapılacağı ile ilgili bilgi verilecek 

bu süreç gerçekleşene kadar misafiri izole 

edilmiş bir alanda bekleterek  sağlık 

kuruluşunu arayıp konu hakkında bilgi 

verilecek.sağlık kuruluşuna, herhangi bir 

kontaminasyon  

 

olmadan misafirin transferinin 

gerçekleştirilmesine yardımcı 

olunacaktır.görevli personel koruyucu 

ekipmanlarını giyerek misafirin izole alana 

götürülmesine yardımcı olacak (sperlik, 

maske, eldiven ve koruyucu kıyafeti ile) 

MADDE 25: Otele giriş yapan misafirlerin 

ateş ölçümleri yapılarak, kayıt altına 

alınacak. Misafirin talep etmesi 

durumunda  maske ve eldiven verilecektir. 

MADDE 26: Misafirlerden, son dört gün 

içerisinde bulundukları yerlerin varsa 

kronik rahatsızlıklarının, covid-19 . Geçirip 

geçirmedikleri hakkında bilgi istenecek 

bunula ilgili bilgi alınacak. 

MADDE 27: İnsan temasını asgariye 

indirecek şekilde temassız ödeme 

alınacak. 

MADDE 28: Asansör kullanımı covid-19 

süresince sosyal mesafe kurallarına uygun 

bir şekilde kişi sayısı 1 olacak şekilde 

kullanılacaktır. 

MADDE 29: Yemek salonları, toplantı 

salonları, çok amaçlı salon, lobi, gibi 

alanlar sosyal mesafe planına uygun bir 

şekilde düzenlenecek sosyal mesafeye 

uygun işaretlemeler yapılacak ve buna 

uygun kapasiteden fazla misafir 

alınmayacak.   MADDE 30: Aynı odada 

konaklayan ve aynı aileden olan 

misafirlerden sosyal mesafe şartı 

aranmayacak. 

 



 
MADDE 31 : Misafirin otele girişinde covid-

19 hakkında ve tedbirleri hakkında yazılı 

bilgilendirme yapılacaktır. 

MADDE 32: Tesis içinde izole bir alan 

oluşturulacak. Gerekli durumlarda tam 

teçhizatlı personel tarafından misafire 

(maske, eldiven, siperlik, koruyucu 

ekipman) yardımcı olunacaktır. 

MADDE 33: Covid 19 süreci boyunca açık 

büfe kahvaltı yerine hijyen kurallarına 

uygun  

 

koşullarda  kahvaltı tabağı hazırlanacak, 

servisi görevli personel tarafından 

yapılarak temasın en asgari seviyeye 

indirilmesi sağlanacak. İçecek servisi aynı 

şekilde görevli personel tarafından 

sağlanacaktır. 

MADDE 34:  Yeme içme alanları her 

kullanım sonrası dezenfekte edilecek, 

kullanılan menaj (tuzluk, karabiberlik) her 

kullanımdan sonra uygun dezenfektan ile 

dezenfekte edilecek. 

MADDE 35: Odalarda her konaklama 

sonrası odalar uygun temizlik malzemeleri 

kullılacak,dezenfekte edilecek ve 

havalandırılacak. Kullanılan nevresimler 

direk kirli torbasına koyularak 

kontaminasyonu engellenip 

çamaşırhaneye gönderilip en az  60 

derecede yıkanması sağlanacaktır., 

odalarda tek kullanımlık şampuan, sabun 

bulundurulacak. Temizlik her oda da tek 

personel olacak şekilde yapılacak. 

Temizliği yapacak personel her oda için 

ayrı bir eldiven kullanacak. Temizliğe 

başlamadan önce maske ve siperliğini 

takmış olacak. Tüm  bunlar 

tamamlandıktan sonra ULV (sisleme) 

yöntemiyle dezenfekte edilip temizlik 

sonrası kontrol listesinden check edilecek. 

 

MADDE 36: Kirli tekstillerden üzerine 

insan kalıntısı bulaşanlar(kan, dışkı vb.) 

yada covid 19 vakası yaşanmış odalardaki 

tekstiller hazırlanan kırmızı kirli torbasına 

koyulacak ve ayrı yıkanacak. 

MADDE 37: Atıkların ayrıştırılmasında 

misafirlerin direk kullanımına maruz kalan 

atıklar ve maske, eldiven gibi tek 

kullanımlık ürünlerin ayrı ayrı çöp 

poşetlerine koyularak, kontaminasyonu 

engellenecek, tesis dışına çıkarılması 

sağlanacak. 

MADDE 38: Mal kabulde temasın asgariye 

indirilmesini sağlamak için bir alan 

oluşturulacak ve malzemeler oraya 

bırakıldıktan sonra görevli personel 

tarafından alınıp hijyen kurallarına uygun 

şekilde  

 

ayrıştırılıp depolanacak (ürünü alan 

personelin isim soyisim ve iletişim bilgileri, 

ürünü getiren kişinin isim, soyisim ve 

iletişim bilgileri alınıp 14 gün boyunca 

muhafaza edilecek9 

MADDE 39: Mutfak ve ilişkili alanlar 

mutfakta kullanılan her türlü donanım ve 

ekipman tezgah ve saklama alanları uygun 

temizlik maddesi ile temizlenerek hijyeni 

sağlanarak sürekli kontrol listesi ile kontrol 

edilecek. 

MADDE 40:Gıda üretim alanlarına 

dezenfeksiyon paspasları koyulacak. 

MADDE 41: El ve vücut hijyeni için gerekli 

ekipmanlar bulundurulacak. 

MADDE 42: Bütün gıdalar kapalı 

dolaplarda, zeminle teması olmayacak  ve 

üzeri kapalı bir şekilde saklanacak 

MADDE 43: İşlenmiş ürünler ve 

işlenmemiş ürünler ayrı ayrı yerlerde 

konulacak. 

 



 
MADDE 44: Mutfak personeli iş kıyafeti ile 

hizmet edecek, kişisel koruyucu 

ekipmanlar (maske, eldiven vb.)kullanacak 

ve ellerini sıkı sık dezenfekte edecek. 

MADDE 45: Tesisin tamamında servis 

malzemeleri bulaşık makinasında 

yıkanacak. 

MADDE 46 : Haşere ve zararlılar ile 

mücadelede alanında uzman belgeli olan 

hizmet sözleşmesi yaptığımız hizmet 

sağlayıcılar tarafından rutin olarak 

yapılarak kayıt altına alınacaktır. 

MADDE 47 : Tesiste Corona virüs 

sorumluları seçilecek, bu kişiler 24 saat 

esasına göre görev yapacaktır. Bu kişilerin 

telefon ad soyad ve adres bilgileri 

alınacaktır. 

Madde 48 : Personelin temas ve izlem 

haritası oluşturulacak. Ve personelin gün 

içinde çalıştığı hizmet alanı, saati ve 

süresini gösterecek şekilde kayıt altına 

alıp bu veriler asgari 14 gün kayıt altında 

tutulacaktır. 

Madde 49 : Vale hizmetini 

gerçekleştirecek personel eldiven 

kullanmayacak. Ceplerinde dezenfektan 

ve bir bez bulunduracak (araca binerken 

direksiyon kapı kolu vb. şeylerin 

dezenfeksiyonunu sağlayacak.) 

 

 

 


