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 خطوات تعقيم مدخل الفندق للزبائن و الموظفين

 الزبائن: 

 .وضع لوحات ارشادية على جدران مدخل الفندق بشكل الئق تحتوي على الخطوات الالزم تطبيقها قبل دخول المنشأة الفندقية 1

د االجتماعي بين الزبائن والنزالء قبل تطبيق . ضرورة وضع ملصقات على االرض في منطقة مدخل الفندق لتطبيق اجراء التباع2

"3الخطوة رقم "  

.وضع دعاسات ارضية معقمة على مدخل المنشاة الفندقية لتعقيم االحذية قبل الدخول 3  

. استالم أمتعة الضيف عند المدخل ، و تعقيمها على طاولة خاصة من قبل موظف مخصص و يكون ملتزم بارتداء معدات الوقاية 4

وبعد ذلك سيتم تصنيف االمتعة المعقمة بوضع ملصق )تم التعقيم( عليهاالشخصية   

 .إجراء فحص درجة حرارة الجسم للضيف 5

 .تخصيص طاولة صغيرة لوضع ادوات التعقييم عليها و التي تشمل القفازات، قناع الوجه، معقم اليدين6

على ضرورة لبس الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار واتباع اجراءات وضع لوحات ارشادية في كافة مرافق المنشأة الفندقية للتأكيد  . 7

 السالمة والتباعد االجتماعي.

 

 الموظفين: 

 المحافظة على التباعد االجتماعي عند نقل الموظفين بالباصات المخصصة لهم .1

  37.5قياس درجة حرارة الموظفين قبل دخولهم المنشأة الفندقية، على ان ال تتعدى درجة الحرارة  .2

 وضع دعاسات ارضية معقمة على مدخل المنشاة الفندقية لتعقيم االحذية قبل الدخول .3
 وضع سجل إثبات دخول يومي للعاملين وعدم استخدام البصمة االلكترونية  .4

 تخصيص طاولة صغيرة لوضع ادوات التعقييم عليها و التي تشمل القفازات، قناع الوجه، معقم اليدين .5

 اليدين باستمرار  من قبل كافة العاملين في المنشأة الفندقية وبشكل الزامي واستبدال الكمامة بشكل مستمرارتداء الكمامة وتعقيم  .6

 ثانية( أو عندما تستدعي الحاجة  20دقيقة لمدة  30التزام الموظفين بغسل اليدين قبل بدء العمل و )كل  .7

 المنشأة السياحيةتطبيق اجراءات التباعد فيما بين الموظفين والعاملين داخل مرافق  .8

االلتزام بتوزيع العاملين في الفندق على نظام الورديات )الشفتات( والتأكد من عدم التقاء موظفي كل وردية باآلخرين من الورديات  .9

 االخرى، مع التأكيد على اجراء الفحص السريع للعاملين وبشكل يومي

 

 


