Plaza Hotel
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
(προς συμπλήρωση από όλα τα ενήλικα άτομα κατά τη διαδικασία της εισόδου/check in)
Ημερομηνία άφιξης:………………………………………

Ημερομηνία αναχώρησης: ……………………………………….

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………
ΕΠΙΘΕΤΟ: ………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(τα ανωτέρω στοιχεία όπως αναγράφονται στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ………………………………...
Email: …………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Δήλωση ενημέρωσης και αποδοχής των υγειονομικών μέτρων ασφαλείας που τηρούνται στο
ξενοδοχείο έναντι του νέου κορωνοϊού(COVID-19)
Με το παρόν δηλώνω ρητά ότι:
- Έλαβα γνώση των μέτρων που τηρεί το ξενοδοχείο σύμφωνα με τα όλα τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου του Υπουργείου Τουρισμού . Ενδεικτικά: ανάπτυξη σχεδίου δράσης και διαχείρισης ύποπτου
κρούσματος, τηρούμενα μέτρα από το προσωπικό καταλύματος, από την υπηρεσία υποδοχής, από τις
υπηρεσίες ορόφου, εστίασης και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, τηρούμενα μέτρα για δίκτυο ύδρευσης,
αποχέτευσης, κλιματισμό και αερισμό χώρων, χώρων εκδηλώσεων και κοινόχρηστων χώρων κλπ.
- Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα τηρούμενα μέτρα και τα θεωρώ απολύτως επαρκή για την προστασία μου.
-Αναγνωρίζω και αποδέχομαι τους κινδύνους της υγείας εμού του ιδίου και των ανήλικων μελών της
οικογένειας μου λόγω του νέου κορωνοϊού (COVID-19).
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Δήλωση ενημέρωσης περί των ατομικών υγειονομικών κανόνων ασφαλείας που τηρούνται
υποχρεωτικά από τον πελάτη εντός και εκτός των χώρων του ξενοδοχείου έναντι του νέου
κορωνοϊού(COVID-19)
-Έλαβα γνώση των κανόνων ατομικής υγιεινής που πρέπει να τηρώ εντός και εκτός των χώρων του
ξενοδοχείου έναντι του νέου κορωνοϊού(COVID-19) και δεσμεύομαι για την τήρηση τους.
Οι βασικοί κανόνες ατομικής υγιεινής για την προστασία και την πρόληψη μετάδοσης του νέου κορωνοϊού
(COVID-19) είναι οι εξής:
1.Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον
ιό.
2. Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων.
3. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με
χαρτομάντηλο, πλύσιμο αμέσως των χεριών και απόρριψη του χαρτομάντηλου σε κλειστό κάδο.
4. Τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα.
5. Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού
συστήματος ( βήχα, καταρροή, πυρετό, πονόλαιμο).
6. Αποφυγή συναθροίσεων και τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου σε χώρους συνάθροισης
κοινού.
7. Χρήση όλων των μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση (μάσκα, γάντια).
8. Σε περίπτωση παρουσίας συμπτωμάτων κατά την παραμονή μου , άμεση ενημέρωση του υγειονομικώς
υπεύθυνου του ξενοδοχείου και αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
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