
CoviD - 19 poliCy anD proCeDUreS
how we are taking care of you

our hotel is health First certified and follows the Ministry
of health’s guidelines on cleaning and sanitation accord-
ing to national legislation.
Communal/public areas are being cleaned and sanited
daily. We also disinfect surfaces and equipment after each
use.
During breakfast, we disinfect all the tables and chairs
after each use and provide single-use cutlery wherever
possible.
We ensure antibacterial gels are available in all areas.
our staff is equipped with all the required disinfectants
and cleaning products to ensure all areas meet the highest
levels of hygiene.
We provide all the relevant information in order to keep
you as healthy and safe as possible during your stay.
guests not residing in the hotel are strictly prohibited
from entering the hotel even if they are relatives or friends.

how you can take care of us

please sanitise your hands as often as possible especially,
after using the toilet. please cover your mouth when
coughing or sneezing, ideally using a tissue, disposing of
it safely after use and washing your hands immediately.
please respectfully abide by social distancing. all commu-
nal furniture has been repositioned to meet social distanc-
ing requirements.
During breakfast please respect the maximum number of
seats per table, avoid gatherings.
guests are requested noty to enter the breakfast prepara-
tion area.
Upon check in and check out please wait at the indicated
point - Check in is at 3pm and check out at 11am.
Keys left at reception must be placed inside the specified
box for sanitation.
For long staying guests, any room cleaning services will

be done upon customer request only. this is to keep our
personal safe.
in case you develop symptoms during your stay please
stay in your room and contact the hotel’s certified health
officer who will contact the medical doctor and follow the
protocol for the provision of immediate medical care.

CoviD - 19 υγιΕιονομιΚη πολιΤιΚη
Εμείς για εσάς

Το ξενοδοχείο είναι πιστοποιημένο και ακολουθεί τις οδη-
γίες καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με την εγκύ-
κλιο του υπουργείου υγείας.
οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται και απολυμαίνονται
καθημερινά. Επίσης απολυμαίνουμε χώρους σκεύη, μηχα-
νήματα, εργαλεία, μετά από κάθε χρήση.
στην αίθουσα πρωινού απολυμαίνουμε τον χώρο εστία-
σης μετά από κάθε χρήση και χρησιμοποιούμε μιας χρή-
σης υλικά όπου είναι δυνατόν.
Φροντίζουμε σε όλους τους χώρους να υπάρχουν αντιση-
πτικά.
Το προσωπικό μας είναι εξοπλισμένο με υλικά υγιεινής και
απολύμανσης και χρησιμοποιούνται για συχνό καθαρισμό.
παρέχουμε ενημερωτική σήμανση για την καλύτερη ενημέ-
ρωσή σας.
Δεν επιτρέπουμε την είσοδο στο ξενοδοχείο σε μη διαμέ-
νοντες ακόμα κι αν είναι συγγενείς ή φίλοι.

Εσείς για εμάς

παρακαλούμε πλένετε και απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά
τη χρήση χώρων υγιεινής και χρησιμοποιείτε συχνά αντι-
σηπτικό. Καλύπτετε το πρόσωπό σας εάν βήχετε ή φτερνί-
ζεστε.
παρακαλούμε να τηρείτε απόσταση από τους άλλους επι-
σκέπτες και να μην συνωστίζεστε. Τα έπιπλα έχουν ανα-
διαταχθεί για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
Κατά το πρωινό να σέβεστε τις αποστάσεις και τον μέγι-
στο αριθμό ατόμων σε κάθε τραπέζι.
απαγορεύεται η είσοδος στο παρασκευαστήριο πρωινού.
Κατά την άφιξη και την αναχώρηση παρακαλούμε περιμέ-
νετε στο ενδεικνυόμενο σημείο- Ώρα άφιξης 3μμ και ανα-
χώρησης 11πμ.
Τα κλειδιά στην υποδοχή πρέπει να τοποθετούνται στο ει-
δικό κουτί για απολύμανση.
για επιπλέον προστασία του προσωπικού, ο καθημερινός
καθαρισμός των δωματίων γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος
του πελάτη.
Εάν εμφανίσετε συμπτώματα σας παρακαλούμε να μείνετε
στο δωμάτιό σας και να επικοινωνήσετε άμεσα με τον υγει-
ονομικό υπεύθυνο του ξενοδοχείου που έχει εκπαιδευτεί
ειδικά ώστε να ενημερώσει γιατρό και να ακολουθήσει τις
οδηγίες παροχής άμεσης βοήθειας.
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