Όλα τα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται να λειτουργούν από τις 15 Ιουνίου από
τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο ορισμένων πρωτοκόλλων κατά του Covid 19
Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ένα αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα
όλων των επισκεπτών (όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email).
Είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε αμέσως κάθε ύποπτη περίπτωση του Covid
-19 και να ακολουθήσουμε ειδικές οδηγίες σε αυτή την περίπτωση.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που ένα άτομο από την
οικογένειά σας έχει συμπτώματα νόσου (πυρετός, βήχας)
Το check-in είναι στις 3.00μμ Check-out στις 11.00π.μ.
Το διάστημα μεταξύ του check out και του check-in του επόμενου επισκέπτη είναι
28 ώρες.
Το διαμέρισμα καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού με βάση τις
συστάσεις των ελληνικών αρχών, του ΠΟΥ και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC)
Μετά την άφιξή σας θα σας καλωσορίσει ο ιδιοκτήτης, από την απαραίτητη
απόσταση ασφαλείας.
Θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο.
Θα βρείτε τα κλειδιά στην πόρτα.
Θα βρείτε στο διαμέρισμα θερμόμετρο , μάσκες, γάντια, το απολυμαντικό χεριών
και όλο το απαραίτητο υλικό για την απολύμανση οποιουδήποτε αντικειμένου
που θεωρείτε απαραίτητο.
Θα βρείτε επίσης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το νοσοκομείο του Βόλου,
το κέντρο υγείας Αργαλαστής και τα φαρμακεία στην Αργαλαστή και τη Μηλίνα.
Σας ενθαρρύνουμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την υγιεινή των χεριών και τις
πολιτικές αποστασιοποίησης με την τοπική κοινωνία.
Εμείς συνιστούμε αφαίρεση παπουτσιών κατά την είσοδο στο ακίνητο και την
τοποθέτησή τους στην είσοδο (αν είναι δυνατόν, έξω))
Ο ενδιάμεσος καθαρισμός από την καθαρίστρια θα εκτελεσθεί κατά τη διάρκεια της
απουσίας σας.
Το διαμέρισμα θα πρέπει να είναι σε κατάσταση κατάλληλη για τον καθαρισμό και
την απολύμανση (χωρίς τρόφιμα έξω από το ψυγείο και ρούχα και άλλα
αντικείμενα έξω από τις βαλίτσες) και οι πόρτες και τα παράθυρα ανοίγουν 3 ώρες
πριν από την είσοδο της καθαρίστριας.

