
 

 

 

Onur Boutique Hotel Yalıkavak Covid’19 Protokolü 

• İşletme genelinde kahvaltı esnası ve havuz içi hariç maske takmak zorunludur.  

• 1.5 metre olan sosyal mesafeye grup ve aile içi haricinde uyulması zorunludur. 

• İşletme geneline toplam 5 adet dezenfekte makinesi, 4 adet dezenfekte paspası, işaret ve işaretçiler konulmuş olup bunlara uyulması ve 

kullanılması siz misafirlerimizin, otel yönetiminin ve çalışanlarımızın sağlığı için büyük önem arz etmektedir. 

• Maske ve eldiven tedariği için gerekli olduğu takdirde resepsiyona başvurabilirsiniz.  

• Maske, eldiven, siperlik atıklarınızı işletme girişinde bulunan gri renkli atık kutularına atmanız çevre sağlığı için çok önemlidir. 

• Otele giriş sırasında temassız ateş ölçümü yapılır.  

• Üyesi olduğumuz BODER’in (Bodrum Otelciler Derneği) uygulanmasını tavsiye ettiği formun doldurulması siz misafirlerimizin, 

çalışanlarımızın ve otel yönetiminin sağlığı için bir güvence niteliğindedir.  

• Konaklamanız esnasında şüpheli bir durum fark ettiğinizde derhal resepsiyona başvurmanız gerekmektedir. 

• İşletme sınırları içinde gerek otel protokolü gerek devlet ve dernek makamlarından gelen kurallara uyulmaması halinde otel yönetiminin ve 

çalışanlarının kişiyi uyarma hakları mevcuttur.  

 

Havuz Genelinde Uyulması Gereken Kurallar: 

• Havuzun giriş ve çıkışı farklı olup rahatça görülebilecek şekilde yer işaretleriyle belirlenmiştir. Bu hususta havuz kenarından havuza 

atlanmaması, havuz giriş çıkışlarında ve içinde sosyal mesafeye uyulması büyük önem arz etmektedir. 

• Havuzda su oyunları oynanması sağlık nedenleriyle yasaktır.  

• Havuz başındaki şezlonglar sosyal mesafeye göre düzenlenmiş olup yerlerinin değiştirilmemesi gerekmektedir. Aynı şemsiye altındaki iki 

şezlongu ancak aynı grup veya aynı aile üyeleri kullanabilir. 

• Havuza girerken maskeler çıkartılmalıdır, ancak kurulandıktan sonra tekrar takılması zorunludur.  

• Gribal enfeksiyon belirtileri gösteren özellikle burun akıntısı olan kişiler havuzu kullanmamalıdır. 

• 65 yaş ve üzeri olan ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süre havuzda ve doğrudan güneş ışığı altında kalmaması gerekmektedir. 

 

Kahvaltı Salonunda Uyulması Gereken Kurallar: 

• Kahvaltı salonunun giriş ve çıkış yönü yer işaretçileriyle görülebilir şekilde belirlenmiştir. Bu işaretçilere sosyal mesafeye çerçevesinde 

uyulması büyük önem arz etmektedir.  

• Kahvaltı servisi için belirlenen noktadan ve siperlik arkasından mutfak yetkilisi size yardımcı olacaktır.  Lütfen sırada beklerken sosyal 

mesafeye uyunuz. 

• Masa ve sandalyeler sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş olup yerlerinin değiştirilmemesi rica olunur.  

• Tüm masa ve sandalyeler bir önceki kişiden sonra tek kullanımlık temizlik ürünleri ile temizlenip dezenfekte edilir.  

• Mutfakta tabak, bardak, fincan, çatal, bıçak olmak üzere tüm cam ve porselen gereçler endüstriyel bulaşık makinesinde 80 °C’de 

yıkanmaktadır.  
 

 

Oda Temizliğine ve Dezenfektesine Dair Bilinmesi Gerekenler: 

• Oda içi çarşaf ve havlu değişimleri 3 günde bir yapılır.  

• İçinde bulunulan pandemi koşulları gereği teması en aza indirgemek için oda çöpleri her gün alınır. Ancak kontrol, extra değişim ve 

temizlik taleplerinizi sabah saat 11.00’a kadar resepsiyona bildirmeniz önemle rica olunur.  

• Gün içinde gelişen ihtiyaç durumlarınızı yine resepsiyona bildirdiğiniz takdirde en kısa süre içinde gereği yapılacaktır.  

• Aynı oda içinde kalan kişilerde sosyal mesafeye uyma ya da maske takma zorunluluğu yoktur.  

• Odalar her check- out’tan sonra dezenfektan makinesi ile dezenfekte edilir ve en az 30 dakika havalandırılmaya bırakılır.  

• Odaya giriş saati: 14.00, Odadan çıkış saati 12.00 olup aksatılmaması ve mühim olmadığı müddetçe erken giriş ya da geç çıkış talep 

edilmemesi önemle rica olunur.  

    Onur Otel olarak aldığımız önlemler hakkında daha fazla bilgi almak için resepsiyonu ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın ki tüm bu önlemler 

herkesin sağlığı ve güvenliği içindir. Konaklamanız boyunca elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı temin eder, iyi tatiller dileriz.                                                



 

 

 

 

Onur Boutique Hotel Yalıkavak Covid-19 Protocol 

● It is mandatory to wear a mask throughout the establishment, except during breakfast and in the pool. 

● It is mandatory to comply with the social distancing of 1.5 meters except within the group and family. 

● A total of 5 disinfection machines, 4 disinfection mats, signs, and markers have been placed throughout the establishment, and compliance 

with and use of these are of great importance for the health of our guests, hotel management, and employees. 

● You can apply to the reception if necessary for the supply of masks and gloves.  

● Throwing your mask, gloves, and visor wastes into the gray-colored waste bins at the entrance of the establishment is extremely essential 

in terms of environmental health. 

● Contactless temperature measurement is made during the entrance to the hotel. 

● Filling in the form recommended by BODER (Bodrum Hotel-Keepers Association), of which we are a member, is an assurance for the 

health of you, our guests, our employees, and the hotel management. 

● If you notice a suspicious situation during your stay, you should apply to the reception immediately. 

● The hotel management and its employees have the right to warn the person if the hotel protocol, the rules of the state and association 

authorities are not followed within the boundaries of the establishment. 

 

Rules to be followed throughout the Pool: 

● The entrance and exit of the pool are different and indicated with clearly visible signs. In this regard, it is of great importance not to jump 

into the pool from the poolside and to comply with the social distancing in and out of the pool. 

● Playing water games in the pool is prohibited for health reasons. 

● The sun loungers at the poolside are arranged according to the social distancing and should not be changed. Only the same group or the 

same family members can use two sun loungers under the same umbrella. 

● Masks should be removed when entering the pool but must be put back on after drying off. 

● People with influenza symptoms, especially a runny nose, should not use the pool. 

● People aged 65 and over and with chronic diseases should not stay in the pool and under direct sunlight for a long time. 

 

Rules to be followed in the Breakfast Hall: 

● The entrance and exit directions of the breakfast room are indicated with visible signs. It is of great importance to complying with these 

signs within the framework of social distancing. 

● The kitchen attendant will assist you from the designated point for breakfast service and behind the visor. Please comply with the social 

distancing while waiting in line. 

● Tables and chairs are arranged according to social distancing rules, and it is requested not to change their places. 

● All tables and chairs are cleaned and disinfected with disposable cleaning products after the previous person. 

● All glass and porcelain items including plates, glasses, cups, forks, and knives in the kitchen are washed in an industrial dishwasher at 80 ° 

C. 

 

Things to Know About Room Cleaning and Disinfection: 

● In-room sheeting and towel changes are made every 3 days. 

● Due to pandemic conditions, room trash is taken every day to minimize contact. However, you are kindly requested to report your control, 

extra change, and cleaning requests to the reception until 11:00 in the morning. 

● If you inform the reception about your needs occurring during the day, it will be done as soon as possible. 

● People staying in the same room do not have to comply with social distancing or wear a mask. 

● The rooms are disinfected with a disinfectant machine after each check-out and left to be ventilated for at least 30 minutes. 

● Check-in time is 14:00, check-out time is 12:00, and it is kindly asked not to request early check-in or late check-out unless it is important. 

    You can visit the reception to get more information about the precautions we have taken as Onur Hotel. Remember that all these precautions are 

for everyone's health and safety. We assure you that we will do our best during your stay, we wish you a good holiday.                                                


