
The Aquincum Hotel Budapest – Standards for Operations protocol in Covid-

19 Era 

Page 1 of 8 

 

 

 

 
 

COVID-19-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT  

 
Célja 

 

 

A dokumentum célja, hogy információkat közöljön a szálloda által tett azon 

lépésekről, melyeket a kereskedelmi tevékenyéségek újra kezdése előtt 

eszközölt. (ide értendőek a már korábban is meglévő és használt folyamatok is) 

A dokumentum áttekinti azokat a szabályokat, amelyeket biztonsági, valamint 

higiéniai szempontból eszközölt a szálloda annak érdekében, hogy megóvjuk 

vendégeink, üzleti partnereink, valamint kollégáink épségét a COVID-19 időszaka 

alatt. Ezen dokumentum a COVID-19-re vonatkozó, jelenleg is rendelkezésre álló 

információk alapján lett létrehozva. 

 
 

Kiterjedése 
 

 

Ez a dokumentum kizárólag az Aquincum Hotel Budapest-re érvényes, az alap 

elvárásokat folyamatosan és következetesen alkalmazza és fenntartja egészen 

odáig, amíg az Egészségügyi Világszervezet új irányelveket nem tesz közzé 

és/vagy vakcina nem áll rendelkezésre. 

    

Természetesen ezen szabályokon túl a magyarországi irányelvek is alkalmazásra 

kerültek. 

   
  

Szálloda Vezetőség 
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VENDÉGTERÜLETEK 

 

ÉRKEZÉS ELŐTTI LÉPÉSEK 
 

Formalitások:  Előre foglalt szobafoglalások esetén, vendégeink számára a bejelentkezéshez szükséges 

formai követelményeket online biztosítjuk, valamint esetlegesen csökkentjük a recepción történő kontaktust és 

az ott eltöltött időt. 

 

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS  

(Csak szerződéses partnerekre vonatkozik – ide nem értendő, taxi, Bolt, Uber szolgáltatások) 

 

Egyéni védőfelszerelés a sofőrök részére: Sofőreink egyéni védőfelszerelést viselnek a helyi egészségügyi 

irányelvekben meghatározott előírások alapján. 

 

A jármű legfontosabb érintési pontjainak fertőtlenítése: A járműben leggyakrabban használt, ezáltal 

megérintett pontokat a sofőr minden érkezés előtt fertőtleníteni, úgy mint ajtófogantyúk (kívül és belül), 

biztonsági öv csat, kartámaszok, töltőzsinórok, csomagtartó fogantyúja, stb. 

Kézfertőtlenítés:  A járművezető kézfertőtlenítést végez a leggyakrabban használt pontok fertőtlenítése 

előtt és után, valamint a poggyász be-és kirakodása esetén. 

Poggyász fertőtlenítése: Vendégek jóváhagyását kérjük a poggyászok külső fertőtlenítése esetén, amely 

orvosi minőségű, antimikrobiális szerrel történik, mindeközben biztosítjuk, hogy a poggász ezen idő alatt 

lezárva maradjon – fokozott figyelemmel a bőrből és finom anyagból készült poggyászokra.  

Interakciók: Sofőreink a diszkrét és üdvözlő beszélgetéseken túl, törekednek a minimális párbeszédre az utazás 
során. 
 

Bekészítések: Sofőreink biztosítanak eldobható, kézfertőtlenítő kendőket, valamint ezek tárolására 

hulladékgyűjtőt. Továbbá a helyi egészségügyi irányelveknek megfelelően az újságok és különböző 

magazinok eltávolításra kerültek. 

 

FŐBEJÁRAT 

 

Testhőmérséklet ellenőrzés: Recepciósaink, valamint valamennyi személyzet egyéni védőfelszerelést visel a 

helyi egészségügyi irányelvekben meghatározottak alapján. Továbbá, a főbejáratnál kollégáink kötelezően 

testhőmérséklet ellenőrzést végeznek. 

 

Kézfertőtlenítés: Javasoljuk, hogy érkezéskor kötelező jelleggel vendégeink kézfertőtlenítést végezzenek, 
ehhez természetesen biztosítjuk a kézfertőtlenítő használatát. 

 

Protokoll lázas vendégek esetén: Azon vendégeinket, akiknek testhőmérséklete az ellenőrzés során 

meghaladja a 98.6° F vagy 37 °C-ot, tiszletettel és udvarisan a legközelebbi egészségügyi intézménybe / 

orvoshoz irányítjuk. A szálloda rendelkezik kijelölt karaténterülettel, abban az esetben ha a vendéget nem 

lehet azonnal egészségügyi intézménybe / orvoshoz irányítani.  

 

Poggyász fertőtlenítése: Vendégek jóváhagyását kérjük a poggyászok külső fertőtlenítése esetén, amely 

orvosi minőségű, antimikrobiális szerrel történik, mindeközben biztosítjuk, hogy a poggász ezen idő alatt 

lezárva maradjon – fokozott figyelemmel a bőrből és finom anyagból készült poggyászokra. Továbbá a 

poggyászkocsikat 4 óránként kötelező jelleggel fertőtlenítjük. 

 

Egyéni védőfelszerelés biztosítása vendégeink részére: Vendégeink részére maszkokat biztosítunk, abban 

az esetben ha nem rendelkeznek sajáttal. Azon vendégeink esetén, akik a szálloda által nyújtott 

transzferszolgáltatást veszik igénybe, úgy sofőreink már a transzfer megkezdésekor maszkot biztosítanak 

részükre. 
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LIFTEK 

 

Társadalmi távolságtartás: Erre vonatkozó iránymutató tábla kerül kihelyezésre a liftek túlzsúfolódásának 
elkerülése érdekében. 
 

Higiénia: Fertőtlenítjük a leggyakrabban használt érintési területeket, úgy mint a teljes liftfülke, különös 

tekintettel a liftet működtető gombokra, amelyeket orvosi minőségi antimikrobiális szerekkel fertőtlenítünk.  

 

Kézfertőtlenítés: Liftek mellett érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló áll a vendégeink rendelkezésére.  

 

VENDÉGSZOBA 

 

Egyéni védőfelszerelés szobalányaink részére: Minden kolléga részére, aki a szobában végzi munkáját 

egyéni védőfelszerelést biztosítunk a helyi egészségügyi irányelvekben meghatározottak alapján.  

 

Szálloda higiénia normáia: Szálloda higiénia irányelvei megtalálhatóak a szobai TV rendszer kezdő oldalán. 

Továbbá nyomtatott verziójú útmutató táblák a szálloda egész területén kihelyezésre kerülnek.  

 

Takarítási szolgáltatás: Takarítási szolgáltatást naponta egyszer eszközölünk, ennek az időbeli ütemezése 

rugalmas, annak érdekében, hogy minimalizáljuk a vendég és személyzet közötti interakciót.  

 

Ágynemű & Törölköző: Ágyneműinket fokozott figyelemmel, gondosan kezeljük, annak érdekében, hogy 

megakadályozzuk a por és esetleges egyéb szennyeződések elterjedését. Az ágyneműinket legalább 70 °C-on, 

minimum 25 percig mossuk a potenciális baktériumok elterjedésének elkerülése végett.  

 

Szobai fertőtlenítés: A leggyakrabban érintett területeket kollégáink rendszeresen fertőtlenítik, úgy mint 

telefon, TV távirányító és annak leszerelhető tartozékai, atjó, ablak, szekrény fogantyúk, WC deszka, csapok, 

zuhanyszabályzók, kávéfőző, teáskanna, világítókapcsolók, termosztát, ruhakefe, hajszárító, minibar ajtó, 

minibar fogantyúja, palacknyitó, menu, széf, stb. Minden szoba takarításához friss, tiszta, mikroszálas 

kendőket használunk a keresztszennyeződések elkerülésének érdekében.  

 

 
 

 

 RECEPCIÓ (BE -ÉS KIJELENTKEZÉS), CONCIERGE, VENDÉGSZOLGÁLTATÁSOK 

 

Egyéni védőfelszerelés a recepciósok, valamint londinerek részére: Kollégáink munkájuk alatt védőfelszerelést 

viselnek. 

 

Társadalmi távolságtartás: Diszkrét, mégis jól látható jelöléseket helyezünk el a padlón, amely vendégeink 

figyelmét felhívja a társadalmi távolságtartás fontosságára. Kollégáink fokozott figyelemmel kísérik a társadalmi 

távolságtartás folyamatos betartását, kezdve attól, hogy vendégeink megérkeznek a szállodába és elfoglalják 

szobáikat. 

 

Szálloda higiéniai normái: Erre vonatkozó iránymutatások a recepció területén elérhetőek, illetve a TV 

rendszereken és a szálloda honlapján is megtalálhatóak egyaránt. 

 

Recepción található eszközök fertőtlenítése: Kollégáink a leggyakrabban használt érintési pontokat 

rendszeresen fertőtlenítik, úgy mint telefonok, kulcskártyák, bankkártya fizetési termináljai, tollak, stb.  

 

Érintés nélküli interakciók: Vendégeinket ösztönözzük az érintés nélküli fizetési lehetőségre, úgy mint 

számlák e-mailen történő kiküldése. Továbbá a bankkártya fizetési termináljait minden használat előtt és után 

kollégáink fertőtlenítik. 

 

Kulcskártyák: Az összegyűjtött kulcskártyákat UVC infra technológia segítségével fertőtlenítjük.  
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Porszívók: Porzsákokat 4 naponta cseréljük, függetlenül attól, hogy azok tele vannak vagy sem. 
 

Hulladékgyűjtők: Fertőtlenítésük megfelelő antibakteriális tisztítószerekkel törénik.  
 

Szellőzés: Minden szoba takarítása esetén, gondoskodunk a megfelelő szellőztetésről ablak(ok) segítségével.  

 

NYILVÁNOS TERÜLETEK (HALL, BUSINESS CENTER, MELLÉKHELYISÉGEK STB.) 

 

Egyéni védőfelszerelés a nyilvános területek takarítását ellátó személyzet részére: Mukatársaink részére 

egyéni védőfelszerelést biztosítunk a helyi egészségügyi irányelvekben meghatározottak alapján. Ezen 

irányelvek nyomonkövetését és szakszerű betartását a szálloda vezetősége felügyeli és végzi.  

 

Szálloda higiéniai normái: Iránymutató táblák felhívják vendégeink figyelmét a távolságtartás és a rendszeres 

kézmosás / kéztisztítás fontosságára. Ezen útmutatások elérhetőek a szálloda egész területén, különös 

tekintettel a nyilvános közösségi területekre. 

 

Társadalmi távolságtartás: Bútoraink oly módon kerülnek elhelyezésre, hogy az megfeleljen a társadalmi 
távolságtartás feltételeinek. 
 

Fertőtlenítés: A leggyakrabban érintett területeket kollégáink rendszeresen fertőtlenítik, úgy mint telefonok, 

telefontöltők, kartámlák, asztalok, korlát, ajtó fogantyúk, WC deszka, stb.  

 

Mellékhelyiség: Eldobható alternatívát biztosítunk vendégeink részére kézszárítás céljából, úgy mint papír 

törölközők, valamint pedállal működtethető fedéllel ellátott hulladékgyűjtő.  
 

 

ÉTTERMEK (BÁR/LOUNGE, EXECUTIVE CLUB) 

Egyéni védőfelszerelés felszolgáló és hostess személyzet részére: Kollégáink részére egyéni 

védőfelszerelést biztosítunk a helyi egészségügyi irányelvekben meghatározottak alapján.  

Kézfertőtlenítés: Kollégáink kötelező jellegű, rendszeres kézfertőtlenítést végeznek. Kézfertőtlenítő adagolók 
részükre is elérhetők. 

Társadalmi távolságtartás a bejáratnál: Diszkrét, mégis jól látható jelöléseket helyezünk el a padlón, amely 
vendégeink figyelmét felhívja a társadalmi távolságtartás fontosságára  

Társadalmi távolságtartás az étterem területén: Asztalok számát csökkentjük a társadalmi távolságtartás 

betartása érdekében, ezáltal az ülőhelyek száma felére csökken. Egyes esetekben a székek cikk -cakk 

alakban kerülnek elhelyezésre, annak érdekében, hogy elkerüljük a vendégek egymás felé nézését. Az 

asztalokat megfelelő távolságra helyezzük egymástól, valamint a kiszolgáló személyzet is fokozott 

figyelemmel van a társadalmi távolságtartás iránt. 

 

Só és borstartó: Só és borstartók eltávolításra kerülnek, ide értve a többi ízesítő fűszert is, úgy mint Tabasco, 

Ketchup, stb. Természetesen ezek továbbra is elérhetőek, amelyeket kollégáink szervíroznak kérés esetén.  

 

 

SZOBAI ÉTKEZÉS (AHOL A HELYI EGÉSZSÉGÜGYI IRÁNYELVEK LEHETŐVÉ TESZIK) 

Egyéni védőfelszerelés szobában szervírozó felszolgálók részére: Kollégáink részére egyéni 

védőfelszerelést biztosítunk a helyi egészségügyi irányelvekben meghatározottak alapján.  

Menü: Esetlegesen a meglévő menük eltávolításra kerülnek. Ahol lehetséges, vendégeink részére a menüt 
lehetővé tesszük a TV rendszerén keresztül. 

Szervírozás/visszavétel: Lehetőség szerint a vendég és a személyzet közötti interakciót minimálisra 
csökkentjük, vendég kérés esetén elérhetővé tesszük az érintésmentes interakciót, miszerint a tálcát az ajtó 
előtt hagyjuk a kézbesítés bejelentése után. Ide értendő minden étel/ital.  
 
Kézfertőtlenítés: Kollégáink kötelező jellegű kézfertőtlenítést végeznek minden megrendelés kézbesítése előtt 
és után. 
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KONFERENCIÁK & RENDEZVÉNYEK 

 
Egyéni védőfelszerelés a konferencián/rendezvényen szervírozó felszolgálók/hostessek részére: 
Kollégáink részére egyéni védőfelszerelést biztosítunk a helyi egészségügyi irányelvekben meghatározottak 
alapján. 
 

Kézfertőtlenítés: Kötelező jellegű kézfertőtlenítést biztosítunk vendégeink részére a konferenciatermek előtt. 

Kézfertőtlenítő adagolók kollégáink részére is elérhetőek a szervíz területén.  

Társadalmi távolságtartás az étkezés során: Csökkentjük a foglaltságot a társadalmi távolságtartás betartása 
érdekében. 
 

Szervírozás: Vendégeink részére biztosítunk egyénre porciózott ételeket, valamint italokat. Kollégáink 

fokozottan ügyelnek a társadalmi távolságtartás betartására, amíg vendégeink az ételre és italra várakoz nak. 

Egyéni kiszolgálás nem lehetséges, csak a személyzet által vehető igénybe.  

 

Alátét: Minden alátétet lecserélünk minden tárgyalást követően, ide értve az összes papírterméket. Továbbá a 

tollak és ceruzák és fertőtlenítésre kerülnek. 

 

Konferenciatermek ferfőtlenítése: Minden fontos, a leggyakrabban használt érintkezési pontot fertőtlenítünk, 

úgy mint telefonok, kivetítők, távirányító, ajtó / szekrényfogantyúk, világítókapcsolók, elektromos aljzatok 

burkolata, székek kartámlái, flipchartok, stb. 

 

Hulladék: Vendégeink részére biztosítunk pedállal működtethető, fedéllel ellátott hulladékgyűjtőt műanyag 

belső borítással. Ezek minden szünet alkalmával kiürítésre kerülnek, valamint a tárgyalásokat követően 

fertőtlenítjük is azokat. 

 

Szellőzés: Minden konferenciaterem takarítása esetén fokozott figyelemmel ügyelünk a helyiség megfelelő 
szellőztetésére. 
 
Bútorok fertőtlenítése: Bútorokat rendszeresen tisztítjuk, fertőtlenítjük a megfelelő antibakteriális 
tisztítószerekkel. 
 

SPA & WELLNESS / FITNESS CENTER / ÖLTÖZŐK / ÚSZÓMEDENCE 

 

Egyéni védőfelszerelés: Kollégáink részére egyéni védőfelszerelést biztosítunk a helyi egészségügyi irányelvekben 
meghatározottak alapján. 

 

Kézfertőtlenítés: Kötelező jellegű kézfertőtlenítést biztosítunk vendégeink részére a konferenciatermek előtt. 

Kézfertőtlenítő adagolók kollégáink részére is elérhetőek a szervíz területén.  

 

Társadalmi távolságátartás: Bútorokat, valamint az edzőeszközöket oly módon helyezzük el, hogy ez 

megfeleljen a társadalmi távolságtartás szabályainak. 

 

Bútorok fertőtlenítése: Bútorok tisztítását és rendszeres fertőtlenítését továbbra is folytatjuk a megfelelő 

fertőtlenítő eszközökkel. 

 

Fertőtlenítés: A kulcsfontosságú és leggyakrabban használt érintési pontokat fokozott figyelemmel 

fertőtlenítjük, úgy mint telefon, távirányító, ajtó / szekrény fogantyúk, edzőeszközök, padlószőnyeg, WC 

deszka, hajszárítók, vízadagoló csapok, stb., továbbá a kozmetikai berendézesek sterilizálása, illetve a 

medence és pezsgőfürdő kezelése is rendszeresen fertőtlenítésre kerül.  

 

Masszás kezeléshez használt textília & törölközők: A használt textíliák átlátszó, műanyag zsákba kerülnek 

további tárolásra, ezt követően pedig lezárásra. A tiszító programok legalább 70°C-on, minimum 25 percig 

történnek. 
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    GYAKORLATOK – SZEMÉLYZETI 
TERÜLETEK 

 
 
Testhőmérséklet ellenőrzés: Kollégáinkat kötelező testhőmérséklet ellenőrzésnek vetjük alá minden 
munkábaállás megkezdése előtt. Azon kollégákat, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 98.6° F vagy  
37° C-ot, azonnal a szálloda területének elhagyására szólítják fel. 

COVID-19 tünetek: Minden olyan kolléga esetében, akik torokfájás, száraz köhögés, légszomj, fáradtság 

hányás és / vagy hasmenés tüneteit produkálják, esetükben egészségügyi intézmény felkeresését kérjük, 

valamint a szálloda területének azonnali elhagyását. 

 

Kézfertőtlenítés: Kollégáink kötelező jelleggel kézfertőtlenítést végeznek munkakezdés előtt és után is.  

 

Társadalmi távolságtartás: Javasoljuk kollégáink részére, hogy tartózkodjanak a felesleges interakcióktól és 

fokozottan figyeljenek a társadalmi távolságtartás betartására. 

 

Egyéni védőfelszerelés: Kollégáink részére egyéni védőfelszerelést biztosítunk a helyi egészségügyi  

irányelvekben meghatározottak alapján. Az egyéni védőfelszerelést cserélni, valamint fertőtleníteni szükséges. 

 

Egyenruhák cseréje: Minden munkába állás alkalmával szükséges friss egyenruhában megjelenni, fokozott 

figyelemmel pl.: ing, blúz, séfkabát, kötény, stb., minden olyan ruhanemű, amely közvetlenül érintkezik a  

bőrrel. 

 

Használt egyenruha: Használt egyenruhákat a munka végeztével a mosodában szükséges tisztításra leadni. 

 

Társadalmi távolságtartás: Kollégák közötti távolságtartásra fokozott figyelemmel ügyelünk és végrehajtuk 

azt. A 15 perces idősávok a személyzeti öltözőkben pedig lehetővé teszik a terek esetleges túlzsúfolódását. 

Továbbá minden kollégának szükséges betartani a 2 méteres távolságot, amelyet a társadalmi  

 távolságtartás szabálya előír. 

 

Kézmosás és általános higiénia: Minden kollégának szükséges a kézhigiénia, valamint köhögés etikett 

fokozott betartása. Személyzeti öltözők minden nap, az éjszaka során fertőtlenítésen esnek át.  

 

Ablakok: Az összes olyan ablakot, amely a szabadtérrel közvetlenül kapcsolódik, igény és lehetőség szerint 

szúnyoghálóval látjuk el, továbbá nyitott állapotban tartjuk, ezzel is segítve a helyiség megfelelő szellőzését.  

 

Alkoholos fertőtlenítés: Ezeket a leggyakrabban használt területeken helyezzük el. 
 

Személyes higiénia: Kollégáink részére a személyzeti területeken iránymutató és figyelemfelhívó plakátokat 

helyezünk el, ezzel is emlékeztetve mindenkit a szigorú köhögés etikettjére, valamint a kézmosás és 

kézhigiénia fontosságára, betartására. 

 

Felsőruházat, valamint személyes tárgyak: Ezeket a tárgyakat az öltözőszekrényben szükséges tárolni. 
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IRODÁK, MUNKAÁLLOMÁSOK, TÁRGYALÁSOK 

 

Alkoholos kézfertőtlenítés: Ezeket a leggyakrabban használt területeken helyezzük el. 
 

Társadalmi távolságtartás: Irodáink berendezései áthelyezésre kerülnek, amely lehetővé teszi a társadalmi 

távolságtartás szabályainak megfelelő betartását, valamint a kollégák munkaállomásai nem helyezkednek el 

egymással szemben. Abban az esetben, ahol az iroda átalakítása nem megoldható, úgy a kollégák 50%-a 

otthonról vagy a szálloda más területén végzi munkáját, ezen idő alatt a másik 50% az irodában tartózkodik.  

 

Leggyakrabban használt érintési pontok: A leggyakrabban használt érintési pontokat rendszeresen 

fertőtlenítik, úgy mint asztalok, székek, ajtókilincsek, világítókapcsolók, telefon, billentyűzet, egér, nyomtató, 

fénymásoló stb. 
 
Tárgyalások: Bútorok és székek áthelyezésre kerülnek, oly módon, hogy az megfeleljen a társadalmi 
távolságtartás szabályainak. Biztosítjuk a kézfertőtlenítők elérhetőségét kollégáink részére, továbbá a 
helyiségek megfelelő szellőztetését. Minden tárgyalás végeztével az asztalok és székek kartámláit kollégáink 
fertőtlenítik. 
 
 

ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS VÉTELEZÉSE 

 
Áruátvétel: Kollégáink továbbra is betartják a megfelelő higiéniás előírásokat, valamint alkalmazzák a 
társadalmi távolságtartás szabályait. 

Áru nyugtázása: HACCP előírásainak megfelelően minden szennyezett konténerben vagy járműben  

szállított élelmiszert kollégáink elutasítanak, továbbá a romlott, nem megfelelő minőségű áru sem kerül 

átvételre. 

 

Alkoholos kézfertőtlenítés: Alkoholos kézfertőtlenítőket biztosítunk az áruforgalom területén kollégáink, 
valamint a beszállítók részére egyaránt. 
 

Takarítás és fertőtlenítés: Az áruforgalmi területet rendszeresen tisztítjuk, valamint fertőtlenítjük.  

Áruszállító kocsik tisztítása: Kollégáink megfelelő tisztítást és fertőtlenítést végeznek minden egyes áruátvétel 
előtt és után. 
 

Karantén tételek: Az élelmiszerekkel, valamint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő árucikkeket  

karantén alá vonjuk, illetve azt dátumkóddal látjuk, amely a továbbiakban egy erre kijelölt területen kerül 

tárolásra. A száraz áruk 47-72 tárolás után kerülnek a megfelelő raktárakba. 

 

Hűtött és fagyasztott árucikkek: Kollégáink minden élelmiszer csomagolást megfelelő tisztítószerrel 

fertőtlenítenek, mielőtt azok a hűtőbe vagy a fagyasztóba kerülnének további tárolásra. Ahol megoldható,  

ott a külső csomagolás eltávolításra kerül. 

 
Áru beszállítók: Minden beszállítónak egy előre ütemezett időben kell az árut szolgáltatnia. Több,  
különböző beszállító kirakodása nem lehetséges a társadalmi távolságtartás betartása érdekében, továbbá  
a beszállítóknak, sofőröknek figyelembe kell venniük a társadalmi távolságtartásra irányuló határoló vonalak 
betartását. 
 

Hulladékgyűjtés: Hulladék elszállításának ütemezése nem eshet egybe élelmiszer áru vagy textília 

érkezésével. Ehhez az ütemterv fokozott betartása szükséges. 
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KONYHA & STEWARDING 

 
Fertőtlenítés: Konyháinkat továbbra is rendszeresen kollégáink fertőtlenítik a szállodai normákban 
megköveteltek alapján. 

Társadalmi távolságtartás: Konyhán tartozkodó kollégáink számát lehetőség szerint minimálisra  

korlátozzuk, őket csoportokra osztjuk, ezzel is elősegítve a társadalmi távolságtartás betartását. 

Munkaállomásokat úgy helyezzük el, hogy egymással szembe ne kerüljenek, valamint a munkavégzés  

során a megfelelő távolságtartás biztosított legyen.  

 

Egyéni védőfelszerelés: Kollégáink részére eldobható maszkokat, kesztyűket, hajhálókat és minden egyéb 

olyan védőfelszerelést biztosítunk, ahogyan azt a HACCP erre vonatkozó irányelvei megkövetelik. Minden 

használati tárgyat rendszeresen tisztítunk, fertőtlenítünk, valamint cserélünk.  

 

Menü tervezése: Kezdeti időszakban korlátozott menüválaszték lesz elérhető. 

 
Menü módosítások: Jelenlegi menük felülvizsgálásra kerülnek, amely lehetővé teszi, hogy nagyobb 
mennyiségű főtt étel kerüljön szervírozásra. Bizonyos esetekben eltekintünk a nem fertőtlenített  
salátazöldek, nyers húsfehérjék, pasztörizálatlan sajtok használatától.  
 

Felszerelések, edények, konyhai eszközök fertőtlenítése: Továbbra is fokozott figyelemmel kerülnek 
tisztításra és fertőtlenítésre a leggyakrabban használt érintési pontok, úgy mint élelmiszerrel kapcsolatos 
felszerelések, az ezekkel érintkező felületek, ide értve a vágódeszkát is – HACCP irányelvei alapján. 

 

MODODA & VENDÉGMOSATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Társadalmi távolságtartás: Munkaállomásokat oly módon helyezzük el, hogy a társadalmi távolságtartás 

előírásainak megfeleljen. 

Egyéni védőfelszerelés: Kollégáink részére eldobható maszkot és kesztyűt biztosítunk, miközben  

munkájuk során különböző textíliákkal érintkeznek. 

Vendégszobai textíliák szállítása/visszavételezése: Vendégszobában történő interakciókat a lehető 

legnagyobb mértékben minimalizáljuk. Továbbá minden vendég textília szállítása során, kollégáink egyéni 

védőfelszerelést viselnek a helyi egészségügyi irányelvekben meghatározott elvek alapján.  

Mosási programok: Minden vendégtextíliát mosási programnak vetünk alá, amelyekhez a Diversey tisztító és 
higiénés termékeit használjuk. 

 

   

 

 

 

 

 


