ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Υγειονομική Πολιτική
Μεριμνούμε μείς για εσάς
Το κατάλυμα μας είναι
ιστο οιημένο και ακολουθεί τις οδηγίες καθαρισμού και
α ολύμανσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ ουργείου Υγείας
Α ολυμαίνουμε χώρους σκεύη μηχανήματα εργαλεία μετά α ό κάθε αναχώρηση
Φροντίζουμε να υ άρχουν αντιση τικά

και μαντιλάκια σε κάθε σ ίτι

Το κατάλυμά μας είναι εξο λισμένο με υλικά υγιεινής και α ολύμανσης και χρησιμο οιούνται
για καθαρισμό
Παρέχουμε ενημερωτική σήμανση για την καλύτερη ενημέρωσή σας
Οι ε ισκέ τες ου δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο α αγορεύεται αυστηρά να εισέλθουν στα
δωμάτια του καταλύματος ακόμη και αν είναι συγγενείς ή φίλοι

Μεριμνείτε Εσείς για εμάς
Παρακαλούμε λένετε και α ολυμαίνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση χώρων υγιεινής και
χρησιμο οιείτε συχνά αντιση τικό Καλύ τετε το ροσω ό σας εάν βήχετε ή φτερνίζεστε
Κατά την άφιξη και την αναχώρηση αρακαλούμε εριμένετε στο ενδεικνυόμενο σημείο Ώρα
άφιξης μμ και αναχώρησης
μ
Τα κλειδιά στην υ οδοχή ρέ ει να το οθετούνται στο ειδικό κουτί για α ολύμανση
Γιά ε ι λέον ροστασία του εργαζομένου η καθαριότητα του σ ιτιού γίνεται ανά μέρες με την
αλλαγή των κλινοσκε ασμάτων ο καθημερινός καθαρισμός δωματίων γίνεται μόνο κατό ιν
αιτήματος του ελάτη
Κατά την διάρκεια του καθαρισμού είναι σημαντικό οι ε ισκέ τες να α ουσιάζουν α το χώρο
Εάν εμφανίσετε συμ τώματα σας αρακαλούμε να μείνετε στο δωμάτιό σας και να
ε ικοινωνήσετε άμεσα με τον Υγειονομικό Υ εύθυνο του καταλύματος ου έχει εκ αιδευετεί
ειδικά ώστε να ενημερώσει τον γιατρό και να ακολουθήσει τις οδηγίες αροχής άμεσης
βοήθειας

Είναι υ όθεση όλων μας να μείνουμε υγιείς

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ/USEFUL NUMBERS
ΙΑΤΡΟΣ/DOCTOR: ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22840 24410
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ/MEDICAL CENTER OF
PAROS:22843 60000
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΥΚΗΣ/ALIKI’S PHARMACY
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 22840 91560
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ/PAROIKIA’S PHARMACY:
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 22840 21388 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 22840 21449 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΙΓΛΑ/ΓΡΑΒΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 22840 21282 PHARMACY PAROS 22840 22223
ΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 22840 21772 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
22840 23095 ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 22840 22049

