
SAFETY  PROTOCOL

Ώρα να απολαύσετε το καλοκαίρι!
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Έναρξη 28η Μαΐου

Το ξενοδοχείο ELIVI SKIATHOS σας περιμένει από την  

28η Μαΐου προσφέροντας σας ασφαλή διαμονή πολυτέλειας 

στις εγκαταστάσεις του. Λαμβάνοντας όλα τα νέα μέτρα 

ασφάλειας στα δωμάτια, εστιατόρια, παραλίες και πισίνες, 

εφαρμόζοντας πιστά τα πρωτοκόλλα των κυβερνητικών και 

δημόσιων αρχών που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια  

των πελατών μας αλλά και των εργαζομένων μας.

 • Όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου, έχει εκπαιδευτεί  
από ομάδα επαγγελματιών με εξειδίκευση στον Covid-19

• Απολύμανση των επιφανειών και σημείων  
που έρχονται σε επαφή με τα χέρια.

 • Ιατρική υποστήριξη κατόπιν ζήτησης 24/7

 • Πιστή τήρηση των αποστάσεων ασφάλειας  
κατά τη διάρκεια διαμονής.

 • Ευάεροι υπαίθριοι χώροι και πλήρως αεριζόμενοι 
εσωτερικοί χώροι.
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Υποδοχή

 • Η μεταφορά των πελατών μπορεί  
να κανονιστεί για τους επισκέπτες που 
διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο με το mini van 
του ξενοδοχείου, το οποίο απολυμαίνεται 
πλήρως μετά από κάθε χρήση. 

 • Η άφιξη των πελατών γίνεται σε  
ανοιχτό χώρο του ξενοδοχείου 

 • Ώρα άφιξης στις 15:00

 • Ώρα αναχώρησης στις 11:00

 • Τα κλειδιά του δωματίου απολυμαίνονται 
πριν παραδοθούν στους πελάτες.

 • Αντισηπτικά χεριών θα βρίσκονται στη 
reception, στα εστιατόρια, στα ασανσέρ 
και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, 
προς χρήση των πελατών.
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 • Στα δωμάτια γίνεται εντατικός καθαρισμός 

και απολύμανση βάση των πρωτοκόλλων των 
κυβερνητικών και δημόσιων αρχών.

 • Όλα τα δωμάτια πριν από κάθε άφιξη πελατών 
απολυμαίνονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό

 • Σε κάθε άφιξη ο πελάτης θα βρίσκει στο δωμάτιο του, 
ένα μικρό αντισηπτικό χεριών.

 • Παροχές για τσάι και καφέ όπως και mini bar δεν 
διατίθενται στα δωμάτια 

 • Υπηρεσία καθαρισμού, σύμφωνα με την επιθυμία του 
κάθε πελάτη. Ο προτεινόμενος χρόνος καθαρισμού 
των δωματίων είναι κάθε 3 ημέρες. 

 • Διατίθεται υπηρεσία Room service 

Διαμονή με ασφάλεια



05
 • Στα εστιατόρια και στα bars, ισχύουν οι αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια  

και στα καθίσματα βάση των επίσημων πρωτοκόλλων. 

 • Παροχή à la carte service.

 • Εφαρμογή υψηλών προτύπων ασφαλείας τροφίμων – διαδικασίες HACCP 

 • Τα μενού των εστιατορίων και των bar θα είναι για μία χρήση ή  
πλαστικοποιημένα και αποστειρωμένα σε κάθε χρήση. 

 • Οι κάρτες των εστιατορίων θα εμφανίζονται  
στην επιλογή μενού των τηλεοράσεων σε κάθε δωμάτιο. Εστιατόρια & Bar 
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 • Το νερό των πισινών καθαρίζεται τακτικά μέσα στην ημέρα με τη μέθοδο  

της ηλεκτρόλυσης

 • Έλεγχος του PH κάθε 4 ώρες 

 • Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες τοποθετούνται σε ασφαλείς αποστάσεις, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς 

 • Όλες οι ξαπλώστρες, τα τραπέζια, ο εξοπλισμός και οι κοινόχρηστοι χώροι  
της πισίνας θα απολυμαίνονται τακτικά μέσα στην ημέρα. Πισίνες
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 • Χρήση του ELIVI SPA, γυμναστήριο, θεραπείες σώματος και προσώπου, 
ιδιωτική χρήση κατόπιν ραντεβού.

 • Η εσωτερική πισίνα, η σάουνα και το ατμόλουτρο θα είναι εκτός λειτουργίας

 • Περιοδικά, φυλλάδια, Mini Bar, μηχανή Espresso & βραστήρας  
έχουν απομακρυνθεί από τα δωμάτια 

Περιορισμένες υπηρεσίες



www.elivihotels.com

Προτεραιότητα μας είναι  
να χαρείτε τις διακοπές σας, σε ένα ασφαλές περιβάλλον,  

όπως αυτό του ELIVI SKIATHOS!


