Wyndham Grand Istanbul Kalmış Marina
Hotel Covid-19 Bilgilendirme Rehberi
Değerli İş Ortaklarımız,
Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde Korona (Covid-19) nedeni ile pandemi ilan
etmiştir. Bu tarihten itibaren dünya genelinde alınan önlemler artırılmıştır.
Otelimizde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İç İşleri
Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) genelgeleri ve tavsiyelerine birebir uyulmaktadır.
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel olarak,
Hizmet verdiğimiz süre boyunca, misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün
gereklilikleri uluslararası standartlarda eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu süreçte
almış olduğumuz önlemler ve uygulamalarımız Bakanlık tarafından belirlenmiş olan
firmalardan Lloyd’s Register tarafından genelge esasları gereğince denetlenerek “SAĞLIKLI
TURİZM SERTİFİKASI” kriterlerini yerine getirmiş ve bu sertifikayı almaya hak kazanmış
bulunmaktayız.
Otelimizde kaldığınız süre içerisinde, bu rehberde belirtilen bilgiler doğrultusunda hareket
etmenizi; hem kendi sağlığınız hem de sizinle birlikte otelimizde kalan diğer misafirlerimizin
ve size hizmet eden çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla uymanızı rica ederiz.

OTELE GİRİŞ







Otelin tüm girişlerinde misafir ve çalışanların ateş ölçümü lazerli termometreler ile
yapılmaktadır.
Otel girişlerimiz dâhil olmak üzere tüm alanlarımızda el dezenfeksiyon cihazları yer
almaktadır.
Misafirler için tek kullanımlık maskeler hazırlanmıştır.
Misafir bagajları otel girişinde dezenfekte edilerek misafirin onayı ile odaya
taşınmaktadır.
Misafir araçlarının alınması ve geri teslim edilmesi, kişisel koruyucu ekipmanlarını
giymiş olan bellboy ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ekibimiz araçların direksiyon, kapı kolu ve anahtarını dezenfekte ederek, misafire
teslim etmektedir.

CHECK IN






Check in kayıt işlemleri tüm kişisel koruyucu ekipmanlarını giymiş personelimiz
tarafından en hızlı şekilde yapılmaktadır.
Temassız post cihazları kullanılmaktadır.
Gün sonunda ön büro ekibi tarafından dezenfekte edilen oda kartları, tek kullanımlı
kart kılıfları ile misafirlere sunulmaktadır.
Misafir ve resepsiyonist arasında gereken sosyal mesafe sağlanmıştır.
Resepsiyonda tek kullanımlık cerrahi maskeler, misafirimizin ihtiyaçları
doğrultusunda temin edilmektedir.

GENEL ALANLAR






Otelimizin her alanı sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenmiştir.
Misafirlerimizin temas edebileceği her alan sık periyodlarda temizlenmekte ve
dezenfekte edilmektedir.
Covid 19 yazılı ve görsel bilgilendirmeleri her alanda misafir ve personelin
görebileceği alanda konumlanmıştır.
WC'ler rutin temizlikleri sonrası sık periyodlarla dezenfekte edilmektedir.
Asansör tuşları, asansör kabin içleri ve kapı kolları sürekli olarak dezenfekte
edilmektedir.

YİYECEK & İÇECEK BÖLÜMLERİ








Otelimizdeki tüm outler, toplantı salonları, personel çalışma ofisleri sosyal mesafe
kuralı gereğince düzenlenmiştir.
Servis personelimiz maske, eldiven ve siperlik kullanmaktadır.
Açık büfe kahvaltı servisimiz kaldırılmıştır. A la carte servis sunulacaktır.
Servis ekipmanları tek kullanımlık kılıflar içerisinde sunulacaktır.
Mutfaklarımızda ISO 2200 kurallarına göre üretim yapılmaktadır.
Mutfak personeli üretim aşamasında eldiven ve maske kullanılmaktadır.
Menüler yeni sisteme göre düzenlenmiş olup dezenfekte edilerek misafirlere
sunulmaktadır.

MİSAFİR ODALARI












Klima filtreleri sıklıkla değiştirilmektedir.
Odalar kullanım sonrası havalandırılıp 24 saat kullanım dışına bırakılır.
Kat hizmetleri personelimiz misafir odalarını kişisel koruyucu ekipmanlarını
kullanarak temizlemektedir.
Odayı temizleyen kat hizmetleri personelinin isminin bulunduğu tent kartlar odalarda
bulunmaktadır.
Temizlik ve dezenfenksiyon işlemleri tamamlanan odalar mühürlenerek, ilk kez
misafir tarafından kullanıma açılmaktadır.
Covid -19 süreç başlangıcından bu yana anti-mite ürünle yatak ve tekstil
dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
Rutin temizlik sonrasında sık temas edilen tüm objeler tek tek temizlenmekte ve
dezenfekte edilmektedir.
Tv kumandaları dezenfekte edilip, tek kullanımlık kılıflarla sunulmaktadır.
Oda tekstillerinin yıkanma aşaması her oda için ayrı olarak hizmet öncesi ve
sonrasında planlanmaktadır.
Odalarda dezenfektan bulunmaktadır.
Check in öncesi ve check out sonrası odalar, ULV (Ultra low volume) püskürtme ile
dezenfekte edilir.

İZOLASYON TEDBİRLERİ





Misafir ve personel için izolasyon alanları ve izolasyon alan sorumluları belirlenmiştir.
Otelimizin tüm çalışanları profesyonel kişi ve kurumlar tarafından tedbir ve önlemler
konusunda sürekli eğitimler almaktadır.
İzolasyon katına sorumlu personel dışında giriş yasaktır.
Olası / şüpheli vaka tespit durumunda, kriz ekibimiz COVID-19 ihbar hattını arayarak
hasta transferinin gerçekleşmesini sağlar.

SHAPE CLUB COVİD-19 İŞLETİM KURALLARI

























Tesis girişinde ateş ölçümü yapılacak, üyelerin giriş ve çıkış saatleri kayıt altına
alınacaktır.
Tesis kullanımı 2 saatlik randevular şeklinde olacaktır. Randevu Spa Resepsiyondan
oluşturulacaktır.
Alan kullanımları yüzölçümü hesabına göre sınırlandırılacaktır.
Üyelerin maske kullanımı spor aktivitesi dışında zorunlu olacaktır.
Tüm alanlarda yeterli sayıda dezenfektan bulundurulacaktır.
Spor salonundaki ekipman araları 2m sosyal mesafe bırakılarak konumlandırılacaktır.
Her kullanım sonrası aletler dezenfekte edilecektir.
Kardiyo aletlerinin aralarına teması engellemek için bariyer konulacaktır.
Özel dersler SPA resepsiyondan randevu yolu ile kontrol edilecek. Aynı saatte 6
kişiden fazla üye alınmayacaktır.
Üyelerin güvenliği için kendi havlularını ve içeceklerini getirmeleri sağlanacaktır.
Ortak alanda su sebili kullanımı olmayacaktır.
Tesiste gazete dergi bulundurulmayacaktır.
Tüm tesis havalandırılması temiz havayı ortama sağlamak şeklinde ayarlanmıştır.
Havuz suyunun ve havuz çevresinin hijyeni azami ölçüde sağlanacaktır.
Havuz suyunun klor seviyesi açık havuzda 1-1,3ppm, Kapalı havuzda 1-1,5ppm olarak
sabitlenecek. Kontrolleri periyodik olarak sağlanacaktır.
Kapalı havuzda 4 m2 ye 1 kişi, Açık havuzlarda 8m2 ye 1 kişi olacak şekilde kişi
sayısı sınırlandırılacaktır.
Havuzlara giriş kayıt altına alınacaktır.
Tesis ve havuz kullanımında havlu temini sadece SPA resepsiyondan yapılabilecektir.
Şezlong ve sehpaların her kullanımdan sonra uygun malzeme ile dezenfektesi
sağlanacaktır.
Şezlong arası sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 1.5m aralıklarla
konumlandırılacaktır.
Havuzlarda ve tüm tesis alanlarında hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme
panoları bulunacaktır.
Sauna, buhar ve hamam kullanımları sonrasında detaylı temizlik yapılacaktır.
Sauna, buhar odası ve hamam kullanımları tek kişi olarak sağlanacak, aile olarak
gelenler birlikte kullanabileceklerdir.

PERSONELİMİZ






Tüm çalışanlarımız salgın ve hijyen konusunda özel eğitim almıştır.
Personelimiz size hizmet ederken yerine ve hizmete göre maske eldiven veya yüz
siperliği, tulum gibi koruyucu malzemeleri kullanmaktadır.
Tüm personel alanlarımızda genel kullanım alanlarda olduğu gibi hijyen standartları
ve uygulamaları aynı şekilde ve titizlikte yapılmaktadır.
İşletmemizde gıda üretim ve mutfak alanlarında hijyen bariyerleri, el ve vücut hijyeni
için gerekli alet ve ekipmanlar bulundurulmaktadır.
Mutfakla ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü ekipmanların, tezgâh ve
saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanmaktadır.

SİZDEN BEKLEDİKLERİMİZ
















Asansörleri aynı odada birlikte kaldığınız kişilerle kullanabilirsiniz. Asansörde sizinle
birlikte kalmayan başka bir misafir var ise lütfen bir sonraki asansörü bekleyiniz.
Tesis içinde hareket ederken sosyal mesafeyi korumaya azami dikkat ediniz. Otel
yönetimi tarafından konulmuş olan işaretlere uyunuz.
Masalar arasında bırakılan 1,5 metrelik mesafeyi bozmayınız.
Kendinizde veya tanıdığınız diğer misafirlerimizden birinde Covid-19 semptomları
görüyorsanız derhal resepsiyona haber veriniz, resepsiyon sizin için covid-19 kriz
ekibimiz ve sağlık hizmetleri kuruluşları ile iletişime geçerek irtibatınızı sağlayacaktır.
Covid-19 önlemleri kapsamında gerektiği zaman kullanabilmeniz için dezenfektan,
maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeler resepsiyondan, kat hizmetlerinden ve oda
servisinden günün her saatinde ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.
Covid-19 virüsü konuşma ve dokunmanın yanı sıra burun, ağız, göz vs. temasları ile
geçebilmekte, belirli bir süre havada asılı kalabilmekte ve temas edilen yüzeyde
yaşayabilmektedir. Bu nedenle ellerinizi sık sık bol su ve sabunla yıkamanız
gerekmektedir. Lavabolara uzak olmanız halinde sizin için hizmet ünitelerimizin
bulunduğu yerlere el dezenfektanı cihazları tarafımızca konulmuştur.
Dezenfektan ve maske kullanımı gibi önlemlerin alınması halinde bile koşma, spor
yapma, bisiklete binme, yüzme gibi farklı etkinliklerin farklı sosyal mesafe ihtiyacı ve
farklı önlemler gerektirdiğini hatırlatırız.
Otelde ve otel içindeki hizmet birimleri ile otel dışında katılacağınız etkinlik, ulaşım,
yemek, gezi, tur, uçuş, fotoğraf çekimi, konser, tekne, spor, vb. gibi etkinliklerde de
bütün önlemleri almanız gerekmektedir. Bu etkinliklerden sonra Covid-19 ve başka
salgın hastalıklarla ilgili kendinizde herhangi bir belirti ya da semptom gördüğünüzde
bunu derhal otel yönetimine bildirmelisiniz. Böyle bir durumda resepsiyon sizin için
covid-19 kriz ekibi ve sağlık hizmetleri kuruluşları ile iletişime geçerek irtibatınızı
sağlayacaktır.
Otel içinde veya otel dışında herhangi bir Covid-19 semptomu veya pozitif test sonucu
görülmesi halinde, derhal ulaşmanız gereken otel telefonu 0216 400 00 00 dır.
Covid-19 dâhil tüm bulaşıcı hastalıklarla ilgili bulgu, bilgi, semptomları gizlemeniz ve
otel yönetimine haber vermemeniz ya da önlemlere uymamanız halinde yasal
yükümlülüklerinizin olabileceği konusunu tekrar hatırlatırız.

Dikkatle okuduğunuz ve başta kendi sağlığınız olmak üzere, diğer misafirlerimizin ve
çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için uyacağınız tedbirler için teşekkür ederiz.

Wyndham Grand Istanbul Kalmış Marina
Hotel Covid-19 Information Guide

Dear Business Partners,
The World Health Organization declared a pandemic due to Corona (Covid-19) on 11 March
2020. Since this date, measures taken worldwide have been increased.
Our hotel, the Republic of Turkey Ministry of Health, Culture and Tourism Ministry and the
World Health Organization (WHO) is one to one advice circulars and are complied with.
As Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel,
Since the day we started service, we fulfill all the requirements regarding the health and safety
of our guests in full at international standards. The measures and practices we have taken
during this time have been audited in accordance with the principles of the circular by Lloyd’s
Register, one of the companies determined by the Ministry, and we have fulfilled the criteria
of “HEALTHY TOURISM CERTIFICATE” and we have been awarded this certificate.
During your stay at our hotel, we ask you to act in line with the information specified in this
guide; comply with the purpose of protecting the health of your own health and both our other
guests staying in our hotel and our employees serving you.

HOTEL ENTRANCE
•
•
•
•
•
•

Fire measurements of guests and employees are made with laser thermometers at all
entrances of the hotel.
There are hand disinfection devices in all areas including our hotel entrance.
Disposable masks are prepared for the guests.
Guest luggage is disinfected at the entrance of the hotel and carried to the room with
the consent of the guest.
Delivery and return of guest vehicles are carried out by our bellboy teams wearing
personal protective equipment.
Our team disinfects the steering wheel, door handle and key of the vehicles and
delivers them to the guests.

CHECK IN
•
•
•
•
•

Check-in registration procedures are carried out in the fastest way by our personnel
dressed in all personal protective equipment.
Contactless post devices are used.
At the end of the day, the room cards disinfected by the front desk team are presented
to the guests with disposable card covers.
The necessary social distance is provided between the guest and the receptionist.
Disposable surgical masks are provided at the reception in line with the needs of our
guests.

GENERAL AREAS
•
•
•
•
•

Each area of our hotel has been rearranged according to the social distance rule.
Every area that our guests can touch is cleaned and disinfected frequently.
Written and visual information about Covid 19 is located in the area visible to guests
and staff in all areas.
WCs are frequently disinfected after routine cleaning.
Elevator buttons, elevator cabin interiors and door handles are constantly disinfected.

FOOD & BEVERAGE SECTIONS
•
•
•
•
•
•
•

All outlets, meeting rooms, offices in our hotel are arranged in accordance with the
social distance rule.
Our service personel use masks, gloves and visors.
Our open buffet breakfast service has been removed. A la carte service will be offered.
Service equipments will be provided in disposable covers.
Our kitchens are working according to ISO 2200 rules.
Kitchen personel use gloves and masks during the production phase.
Menus are arranged according to the new system and presented to the guests as
disinfected.

GUEST ROOMS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air conditioner filters are changed frequently.
The rooms are ventilated after use and left out of use for 24 hours.
Our housekeeping staff clean the guest rooms using their personal protective
equipment.
There are Tent cards with the name of housekeeping staff cleaning the room
The rooms, whose cleaning and disinfection processes are completed, are sealed and
then opened for the first time by guests.
Since the start of the Covid -19 process, bedding and textile disinfection has been
carried out with anti-mite product.
After routine cleaning, all frequently contacted objects are cleaned and disinfected one
by one.
TV controls are disinfected and presented with disposable covers.
The washing phase of the room textiles is planned separately for each room before and
after service.
There is disinfectant in the rooms.
Before check in and after check out, rooms are disinfected with ULV (Ultra low
volume) spraying.

ISOLATION MEASURES
•
•
•
•

Isolation areas for the guests and personnel and isolation area responsibles were
determined.
All employees of our hotel have continuous training on measures and precautions by
professional people and institutions.
Entry to the insulation floor is prohibited, except for the responsible personnel.
In case of a possible / suspicious case, our COVID-19 crisis team calls hotline to
ensure patient transfer.

SHAPE CLUB COVİD-19 OPERATING RULES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At the entrance of the SPA, fire measurements will be made and the entrance and exit
times of the members will be recorded.
The facility will be in the form of 2-hour appointments. Appointment will be taken by
Spa Reception.
The land uses will be limited according to the surface area account.
Members' use of masks will be mandatory, except for sports activities.
Adequate disinfectants will be available in all areas.
The equipment intervals in the gym will be located by leaving 2m as social distance.
Tools will be disinfected after each use.
A barrier will be placed to prevent contact between the cardio equipments.
Private lessons will be checked by appointment by the SPA reception. No more than 6
members will be admitted at the same time.
Members will be provided to bring their own towels and drinks for safety.
No water dispenser will be used in the common area.
There will be no newspaper, magazines in the facility.
The whole facility ventilation is set to provide fresh air to the environment.
Hygiene of pool water and pool environment will be maximized.
Chlorine level of pool water will be fixed 1-1,3ppm in outdoor pool, 1-1,5ppm in
indoor pool. Controls will be provided periodically.
The number of people will be limited as 1 person for 4 m2 in indoor pool and 1 person
for 8m2 in outdoor pool.
Entry to pools will be recorded.
Towels in facility and pool use can only be made from SPA reception.
The disinfection of the sun beds and coffee tables with the appropriate material will be
provided after each use.
It will be positioned at 1.5m intervals in accordance with the social distance rules
between the sunbeds.
There will be information boards with hygiene rules in pools and all facility areas.
Detailed cleaning will be done after sauna, steam and Turkish bath use.
The use of sauna, steam room and Turkish bath will be provided as one person, and
those who come as a family can use it together.

OUR STAFF
•
•
•
•
•

All our employees have received special training in epidemics and hygiene.
Our personnel use protective equipments such as mask, gloves or face visors, overalls
depending on the place and service when serving you.
As in general usage areas, hygiene standards and practices are carried out in the same
way and meticulously in all our personnel areas.
In our hotel, hygiene barriers, hand and body hygiene tools and equipment are
available in food production and kitchen areas.
Cleaning and hygiene of kitchen related areas, all kinds of equipment used in the
kitchen, counter and storage areas are provided regularly.

WHAT WE EXPECT FROM YOU
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

You can use the elevators with people you stay in the same room. If there is
another guest who is not staying with you in the elevator, please wait for the next
elevator.
When moving inside the hotel, pay utmost attention to maintaining social distance.
Obey the signs posted by the hotel management.
Keep the distance of 1.5 meters between the tables.
If you are experiencing symptoms of Covid-19 in yourself or one of our other
guests you know, inform the reception immediately, the reception will contact you
by contacting our covid-19 crisis team and healthcare organizations.
You can obtain protective materials such as disinfectants, masks and gloves from
reception, housekeeping and room service free of charge at any time of the day, so
that you can use them as required under Covid-19 measures.
Covid-19 virus can pass by contact with nose, mouth, eyes, etc, besides speaking
and touching, can hang in the air for a certain time and live on the contacted
surface. For this reason, you should wash your hands frequently with soap and
water. If you are far from the sinks, hand sanitizer devices have been placed at our
locations where our service units are located.
We remind you that different activities such as running, sports, cycling and
swimming require different social distance and different measures even if
precautions such as disinfectant and mask use are taken.
You must take all precautions in activities such as, transportation, food,
sightseeing, tour, flight, photo shoot, concert, boat, sports, etc. with the service
units inside and outside the hotel. After these events, if you see any signs or
symptoms related to Covid-19 and other epidemics, you should report this to the
hotel management immediately. In such a case, the reception will contact you with
the covid-19 crisis team and healthcare organizations to provide your contact.
In case of any Covid-19 symptom or positive test result inside or outside the hotel,
the hotel phone you need to contact immediately is 0216 400 00 00.
We remind you once again that you may have legal obligations if you hide
findings, informations, symptoms relevant with all infectious diseases, including
Covid-19, and do not inform the hotel management or comply with the measures.

Thank you for the precautions you have carefully read and will follow to protect especially
your own health and the health of our other guests and employees,.

