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İkbal Thermal Hotel & Spa olarak en büyük önceliğimiz, 
değerli misafirlerimiz ile çalışanlarımızın güvenliği ve 
sağlığıdır.

Tüm dünyayı etkileyen, Coronavirus (COVID-19) 
salgını ile ortaya çıkan bu zorlu süreci birlikte 
aşacağımızı biliyor ve otelimizde önlemlerimizi en 
üst düzeyde alıyoruz. İkbal Thermal Hotel & Spa’da 
Covid-19 salgını ve sonrasında diğer olası salgın 
risklerine karşı, sizlerin güvenli ve sağlıklı tatil 
deneyimi yaşamanızı sağlamak için en üst düzey 
önlemlerle ilgili hazırlık ve çalışmalarımızı sizlerin 
bilgisine sunuyoruz.

İkbal Thermal Hotel & Spa olarak otelimizde hijyen 
ve temizlik standartları ile ilgili olarak uygulanmakta 
olan prosedürlerimize, Covid-19 Pandemisi nedeni ile;

Tüm ekibimiz süreci, T.C. Turizm Bakanlığı ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları Dünya Sağlık Örgütü, 
Uluslararası Kabul Görmüş Standartlar ve öngörüleri ışığında 
değerlendirmektedir.

Yaşanan pandemi sürecinin hemen başında oluşturduğu-
muz Merkezi Pandemi İzleme Kurulumuz, gündemi ve 
gelişmeleri devamlı takip etmektedir. Kurulumuzun tespitleri 
ve önerileri ile gelişen yeni durumlara göre prosedür ve 
uygulamalarda gereken revizeler de yapılmaktadır. 

Ayrıca otelimizin içinde, hızlı ve sağlıklı iletişim sayesinde 
çabuk karar alınarak, oluşturulan eylem planlarını 
uygulama ile görevli olacak otel yönetimi başkanlığında 
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Komiteleri oluşturulmuş ve 
komite personeline gerekli eğitimler de verilmiştir. 

HİJYEN
MANİFESTOSU
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• Çalışanlarımızın işe geliş ve gidişlerinde 
kullandıkları transfer araçları her servis öncesi ve 
sonrasında dezenfekte edilmektedir. Çalışan-
larımız transferler sırasında koruyucu maske takmak 
zorundadırlar ve araçlarda Covid-19 bilgilendirme 
afişi mevcuttur.

• Çalışanlarımız işbaşı yapmadan önce genel 
sağlık taramasından geçirilmekte ve dijital termo-
metreler ile ateş ölçümleri yapılmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı’nın filyasyon ve temaslı takibi için ölçülen 
ateş parametleri yüz tanıma sistemi ile ilgili 
personel dosyasında muhafaza edilmektedir. Ateşi 
yüksek ve hastalık ile ilgili bulgulara rastlanan 
personelimiz işbaşı yaptırılmamaktadır. Kendisini 
iyi hissetmeyen personelimize iş yerine gelmemeleri 
ve yapılacak işlemler konusunda talimat verilmiştir.

• Personel üniformaları sıklıkla değiştirilerek yıkan-
makta ve personelimiz işbaşı yapmadan önce 
dezenfekte uygulamasından geçmektedirler.

• Personel ortak kullanım alanlarında ve geri 
plandaki çalışma ünitelerinde yeterli sayıda dezen-
feksiyon ünitesi mevcuttur.

• Kat hizmetleri, temizlik hizmetleri, yiyecek ve 
içecek üretim alanlarında ve bulaşıkhane gibi 
hazırlık bölümünde çalışan personelimiz maske ve 
tek kullanımlık eldiven takmaktadır.

• Personel ortak kullanım alanlarında pandemi ve 
hijyen konularında afişler, broşürler bulunmakta ve 
bu alanlarda güvenli fiziki mesafe kuralı uygulan-
maktadır.

• Otelimizde çalışanlarımız için sertifikalı İşyeri 
Hekimlerimiz görev yapmaktadır. Olası durumlar-
da eylem planlarımız mevcuttur.

• Pandemi sürecinin başlamasından itibaren tüm 
personelimize, yaşanan pandemi ve korunma 
yöntemleri ile bulaşma şartları ile ilgili olarak uzman 
firma ve sağlık ekipleri tarafından eğitimler verilm-
iştir ve devamlı tekrarlanmaktadır.

• Tüm çalışanımız, misafirlerimiz ile ve kendi 
aralarındaki ilişkilerinde sosyal mesafe kuralını 
bilmek te ve uygulamakta, ayrıca operasyon öncesi 
yapılan departman toplantılarında bu önlemler 
sürekli hatırlatılmaktadır.

ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN
ALINAN ÖNLEMLER ve HİJYEN KURALLARIMIZ

Siz değerli misafirlerimiz ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilişkide olan ve aynı 
zamanda birbiri ile temas halinde olan otel çalışanlarımızın hijyeni, onların 
sağlıklı kalmaları ve bu konuda bilinçlenmeleri, etkili bir genel hijyen uygulaması 
için en önemli faktörlerden birisidir. Bu konuda alınan önlem ve uygulamalarımız 
aşağıdadır.
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Otelimizin Misafir Odaları, Restoranları, Barları, 
SPA ve Sağlıklı Yaşam Üniteleri, Çocuk Kulübü ve 
Oyun Alanları, Genel Mekanları, Toplantı Odaları 
ve tüm diğer misafir alanları ile Mutfak Alanları, 
Personel Kullanım Alanları, ofisler ve depolarımız 
detaylı bir şekilde, etkileri bilinen ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı’ndan onaylı dezenfektanlar ile dezenfek-
te edilmiştir. Dezenfeksiyon işlemlerine periyodik 
olarak devam edilmektedir. Ayrıca otelimiz bünye-
lerinde oluşturulan gezici dezenfeksiyon ekipleri-
miz de bu konuda çalışmalar yapmaktadırlar.

• Ortak alanlarda WC’lerde (zeminleri, klozetler, 
pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, 
kapı kolları temizliği, sıvı sabun ve dezenfektan 
kontrolü, kapılarının açık kalarak, kapı kolları, 
trabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri 
gibi elle teması yoğun olan yüzeyler sık sık temiz-
lenmekte ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfek-
tanlar ile dezenfekte edilmektedir.

• WC’lerde her iki pisuvardan birisi kullanım dışı 
tutulmaktadır. Tüm bu işlerde çalışan personelimiz bu 
işlemlerini maske ve tek kullanımlık eldivenler ile 
yapmaktadır.

• Tüm genel mekanlarımızda, WC’lerimizde ve 
ihtiyaç duyulan her noktada el dezenfeksiyon 
aparatı ve üniteleri bulunmakta ve bunların takibi 
de titizlikle yapılmaktadır.

• Temizlik ve dezenfeksiyon aralıkları sıklaştırılarak 
hazırlanan detaylı kontrol listeleri vasıtası ile denet-
lenmektedir.

• Asansörlerimizin kapasite kullanımları aynı anda, 
sadece bir ailenin üyeleri, aynı gruptan 4 kişi veya 
birbirini tanımayan maksimum 2 kişi binebilecek 
şekilde sınırlandırılmıştır. Asansör kullanım talimatları 
görünür yerlere konumlanmıştır.

• Spa ve Wellness ve Havuz alanlarındaki havlular 
çalışanlarımız tarafından steril şekilde sizlere 
verilmektedir.

• Tüm ortak kullanım alanları ve genel mekanlarda-
ki oturma grupları güvenli fiziki mesafeler dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

DEZENFEKSİYON
İŞLEMLERİMİZ

04
GENEL
MEKANLAR 
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•Misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimizin otele 
giriş anlarında dijital ateş ölçer ile vücut sıcaklığı 
kontrolleri ölçümleri yapılmaktadır. Kabul edilen 
sıcaklık aralığı haricinde bir tespit olması durumunda 
otel içerisinde ise “COVID-19 Pandemi Sürecinde 
Acil Durumlarda Yapılacak Uygulama” standartları 
devreye alınır. Otel içerisinde değilse otele girişine 
izin verilmemektedir.

• Bavullar ve diğer eşyalar, bu konuda gereken 
eğitimleri almış olan personelimiz tarafından 
dezenfekte edilmek sureti ile otelimizde ilgili alana 
alınacak ve belboy tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı 
onaylı dezenfektanlar ile dezenfekte edilerek, tek 
kullanımlık eldivenler ve maske ile sosyal mesafe 
dikkate alınarak odanıza bırakılmaktadır.

• Görevli personelimiz uygulamakta olduğumuz 
önlem ve aldığımız tedbirleri genel olarak anlata-
cak ve konu ile ilgili olarak yaptırdığımız el kitapçığı 
misafirlerimize verilecektir. Misafir İlişkileri görevli-
lerimiz sizlere her konuda yardımcı olacak şekilde 
görevlendirilmişlerdir.

• Otelimizde giriş ve çıkışlarda yoğunluk olmamasını 
sağlayacak tüm tedbirler alınmış, güvenli mesafe 
aralıkları gösterilmiş ve beklemek gerektiğinde 
güvenli dinlenme alanları oluşturulmuştur.

• Kapı kartları misafirlerimiz otele giriş yapmadan 
önce hazırlanarak dezenfekte edilmiş ve korumalı 
kılıflarında misafirlerimize güvenli şekilde verile-
cektir. Gereken belgeleri doldurmak için tarafınıza 
verilen kalemler ve belgeler özel UV-C (Ultraviyole) 
sterilizasyon cihazı ile taranarak sunulmaktadır. 
Tüm giriş kayıt işlemleri güvenli fiziki mesafe göz 
önüne alınmak sureti ile gerçekleşmektedir.

• Belli limitler dahilinde olmak üzere temassız POS 
Makinelerimiz kullanılacak ve bu makineler devam-
lı surette dezenfekte edilmektedir.

• Check-in ve Check-out sırasında temas gerektire-
bilecek tüm işlemler mutlaka güvenli fiziki mesafe 
kuralı çerçevesinde ve usulüne uygun şekilde 
yapılmaktadır. Resepsiyon deskimizde bu amaçla 
ayrıca bariyer oluşturulmuştur.

CHECK-IN ve CHECK-OUT
İŞLEMLERİ

Siz değerli misafirlerimizin kolay ve hijyenik olarak güvenli bir şekilde otelimize 
girişiniz ve çıkışınız ile ilgili ilave önlemler alınmıştır.
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• Kat görevlisi personelleri, maske ve tek kullanım-
lık eldivenler ile çalışmakta olup, temizliği yapılan 
her oda sonrasında diğer bir odanın temizliği 
başlamadan, eller yıkanarak yeni maske, eldiven 
değişikliği yapmaktadır.

• Eller ile devamlı dokunulan yüzeylere daha çok 
önem verilmekte, kapı kolları, bataryalar, telefon 
ahizesi, televizyon kumandası, klima kumandası, 
aydınlatma anahtarları, su ısıtıcıları, kahve makine-
leri, minibarlar temizlikleri yapıldıktan sonra ayrıca 
T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ile 
dezenfekte edilmektedir.

• Sterilize edilmiş keten ve havlu malzemeleri 
günlük değiştirilmekte ve bunların toplanması veya 
yayılması sırasında çırpma ve silkeleme işlemi yapıl-
mamakta bu sayede toz ve partikül oluşumuna izin 
verilmemekte, kirliler ayrı ayrı poşetlenerek toplan-
maktadır.

• Kullanılan tüm keten ve havlular 80 derecede ve 
yeterli sürelerde yıkanmaktadır.

• Misafirlerimizin günlük kullanımına hazırlanan 
buklet malzemeleri yerlerine koyulmadan önce 
dezenfekte edilmekte ve bu ürünlere ek olarak 
sizlerin kullanımı için ilave el dezenfektanlarımız bu 
sete dahil edilmiştir.

• Otelimizde minibar ürünlerimiz tedarikçilerden 
temini sırasında dezenfekte işleminden geçirilerek 
teslim alınmakta, güvenli ortamda muhafaza 
edilmekte ve odalarımıza servis edilmektedir.

• Odalarımız temizlik işlemleri bittikten sonra 
minimum 1 saat süre ile havalandırılmakta ve rutin 
olarak ozonlama işlemine tabi tutulmaktadır.

• Oda kapasite kullanımları titizlikle takip edilerek 
mümkün olduğu kadar seyrek aralıklarla oda yerleşti-
rilmeleri sağlanmakta ve Check-Out yapılan odaları-
mıza tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden 
sonra belli bir süre yeni misafir alınmamaktadır.

MİSAFİR
ODALARI

Tüm misafir odalarımızda amacımız sizlerin hijyenik ve tertemiz bir mekanda 
konaklamalarınızı yapacağınız ortamı sizlere sunmaktır.
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• Açık büfede yiyecekler ile teması engelleyecek 
bariyerler tasarlanmış ve servis, mutfak personelleri 
tarafından yapılmaktadır. Büfelerimizde daha hijye-
nik ve güvenli malzeme ve teçhizatlar kullanılarak 
sıklıkla yenileri ile değiştirimektedir.

• Restoran girişinde ve barlarda el dezenfektasyon 
standları ve aparatları bulundurulmaktadır.

• Tüm Yiyecek&İçecek ünitelerimizde masa, 
sandalye, tabure ve oturum aralıkları, tavsiye edilen 
güvenli mesafelere uygun olarak düzenlenmiştir. 
Otelimizin restoran, bar ve genel mekan büyüklük-
leri ve kapasiteleri son derece ferah ve yeterli 
durumdadır.

• Çatal bıçak takımları tek kullanımlık ambalajlar 
içinde servis edilmektedir.

• Masalarımızda masa örtüsü ve bez peçete kullanıl-
mamakta olup, menaj malzemeleri her kullanımların-
dan sonra uygun şekilde dezenfekte edilecektir.

• Yiyecek & içecek bölümlerimizde yer alan self 
servis çay ve içecek makinası gibi araçlar kaldırılmış 
veya personelimiz tarafından servis verilmesi 
sağlanmaktadır.

• Yiyecek&İçecek ünitelerimizde bulaşıklar el ile 
değil, mutlaka bulaşık makinesi ile yıkanmakta ve 
ortama göre tek kullanımlık malzemeler ile sunum-
lar yapılmaktadır.

•Mutfak alanlarımız, mutfakta kullanılan her türlü 
ekipman, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve  
hijyeni sıklıkla yapılmaktadır.

•Mutfak alanlarında sterilizasyon cihazları, el ve 
vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundu-
rulmaktadır.

•Mutfak personelimiz koruyucu maske, bone, 
eldiven ile çalışmaktadır. Uyulması gereken kural-
larla ilgili detaylı eğitimler verilmektedir.

• Yiyecek&İçecek mekanlarının genel temizlikleri ile 
masa sandalye, tezgah, büfeler ve diğer tüm malze-
me ve materyallerin temizlikleri servis başlangıç ve 
bitişlerinde usulüne uygun şekilde yapılarak dezen-
fekte işlemleri gerçekleştirilmektedir.

GIDA SAĞILIĞI VE
YİYECEK İÇECEK
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• Fitness Salonumuz misafirlerimizin sosyal mesafe 
bırakacak şekilde kullanımını sağlamak amacıyla, SPA 
Yönetimi tarafından belirlenen maksimum kişi sayısı 
ile hizmet vermektedir. Misafirlerimizin kullanım 
saatleri talebe göre belirlenecek ve randevulu sistem-
de hizmet verilmektedir. Kullanım sonrasında çalışan-
lar tarafından ekipmanlar temizlenmekte ve T.C. 
Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ile dezenfekte 
edilmesi sağlanmaktadır.

• SPA ortak alanlarının sizlerin sosyal mesafe 
bırakacak şekilde kullanımını sağlamak amacıyla, 
kullanım saatleri talebinize göre SPA yönetimi 
tarafından belirlenmektedir.

• Hamam, Sauna, Masaj alanlarında ve bakım 
hizmetlerinde son derece hijyenik şartlar oluşturul-
mak sureti ile ve güvenlikleri önceden sağlanmış 
veya tek kullanımlık malzeme ve materyaller ile 
servis verilmektedir.

• Uygulamaları yapan tüm personelimiz her uygu-
lama öncesi ve sonrasında kendi kişisel hijyenlerini 
sağlamak için belirlediğimiz kurallara uymak zorun-
dadırlar ve kuru mekanlarda maske ile çalışmalarını 
yapacaklardır.

• Sauna, Hamam ve Buhar odalarımızda kullanım 
kapasiteleri hijyenik şartlara göre sınırlandırılmıştır.

• Giyinme-soyunma odaları, duşlar, WC’ler gibi genel 
mekanlar ve elbise dolap ve anahtarları ile kullanılan 
havlu ve bornoz gibi tüm malzemeler güvenli şekilde 
temizlenerek dezenfekte edilmektedir. 

SPA - WELLNESS -
FITNESS
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Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımızdır ve tabii ki 
de onların güvenli şekilde ama eğlenceli bir tatil 
geçirmeleri bizler için çok önemlidir. Onların kulla-
nacağı tüm alanların ozonlama, dezenfeksiyon ve 
temizlikleri titizlikle ve sıklıkla yapılmaya devam 
edecektir.

• Kendileri ile ilgilenen Çocuk Kulübü personeli-
miz hijyen eğitiminden geçen ve konusunda 
uzman personel görev yapmaktadır.

• Çocuk Kulübümüzde bulunan peluş oyuncaklar 
kaldırılmıştır. Çocuk kulübümüzde T.C. Sağlık 
Bakanlığı onaylı dezenfektanlar ile dezenfekte 
edilmesi sağlanmaktadır.

• Çocuk Kulubü misafir hizmetleri ile ilgili 
“12.05.2020 tarih ve 2020/6 sayılı” genelgede 
belirtilen kuralın değişmesi halinde, bu bölümde 
de sosyal mesafe, koruyucu donanım ve genel 
hijyen, dezenfeksiyon kurallarına uyularak hizmet 
verilmesi konusunda planlamalar yapılmıştır.

09
ÇOCUK KULÜBÜ ve
ÇOCUK OYUN ALANLARI

10
• Kapalı Havuzlar, Termal Havuzlar ve Açık Havuz 
şezlong araları güvenli fiziki mesafe kuralına göre 
seyrekleştirilmek sureti ile yeni düzenler alınmaktadır.

• Havuz temizlikleri her zaman olduğu gibi herhan-
gi bir hastalığa veya salgına yer vermeyecek kimya-
sal değerlere uygun şekilde yapılmaya devam 
etmektedir.

• Tüm şezlonglar, şezlong minderleri günlük olarak 
gereken temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden 
geçirilmektedir. Şezlonglarımızda 1,5 metre sosyal 
mesafe etiketleri ile bilgiledirme mevcuttur.

• Kapalı Havuzların havalandırma sistemlerinin 
sorunsuz çalışmaları sağlanmaktadır.

HAVUZ
AKTİVİTELERİMİZ
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Türkiye Cumhuriyeti yetkili otoriteleri tarafından 
belli kriterler kapsamında oluşturulmasına karar 
verilen ve Turizm işletmelerine uluslararası kabul 
görmüş firmalar tarafından verilecek salgınlarla 
ilgili Hijyen Sertifikasyon programı kapsamında 
İkbal Thermal Hotel & Spa olarak Afyonkarahisar’da 
TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından 
“GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI” onaylanan ilk otel 
olduk.

Covid-19 ve hijyen konusunda alınan önlemlerin, 
uygulamaların olduğu bilgilendirmeler web sayfa-
mız (www.ikbalthermal.com), misafir asansör içi 
ekranlar, personel cafe ve genel alanlardaki TV’ler-
de yayınlanmaktadır. Siz değerli misafirlerimizle ve 
çalışanlarımızla sağlıklı ve hızlı bir iletişim kurmak 
amacı ile sağlıklı ve güvenli bilgilendirmeler sosyal 
medya ve dijital platformlar aracılığı ile de yapıl-
maktadır.

Sosyal mesafe kapsamında İkbal Thermal Hotel & 
Spa bünyesinde yer alan tüm Barlar, restaurantlar, 
Lobby, Havuzlar, Kids Club, SPA ve Wellness 
merkezi, Fitness, Personel Café ve çalışma alanları 
1,5 metre sosyal mesafe bırakılacak şekilde düzen-
lenmiştir. Sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmış, 
alan sorumluları tarafından sürekli olarak kontrolleri 
yapılmaktadır.

Otelimizin bulunduğu lokasyon merkezidir ve tam 
teşekküllü sağlık kurumlarına olan ulaşım çok 
kolaydır. Olası vaka durumlarında eylem planları-
mız hazırdır. Yapılan tüm işlem ve uygulamalar 
detaylı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Siz değerli misafirlerimize sunduğumuz veya 
üretimini yapmış olduğumuz tüm malzeme ve 
mamullerimiz güvenli tedarikçilerden satın 
alınmakta ve gereken tüm kontrol ve dezenfeksi-
yon işlemlerinden sonra tesisimize kabul edilmek-
tedir. Tesisimizde depolanma ve saklanma koşulları 
ile üretim biçimleri son derece hijyenik ortamlarda 
yapılmaktadır.

Ortak kullanım alanlarında maske, eldiven, diğer 
koruyucu ekipman atıkları için ayak pedallı ve 
kapaklı atık kutuları bulunmaktadır.

Otelimizin tüm tesisat ve donanımların bakımları 
periyodik olarak yetkili servis veya konusunda 
eğitim almış uzman kişilere yaptırılmaktadır.

Otelimizin Havalandırma filtreleri düzenli olarak 
temizlenmekte ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezen-
fektanlar ile dezenfekte edilmektedir.

GENEL
BİLGİLENDİRMELER

Toplantı ve banket organizasyonlarının gerçekleş-
tirilmesine yönelik aldığımız tedbirler:

• Toplantı ve banket organizasyonları için balo ve 
tüm salonlarımız sosyal mesafe prensibiyle 
yeniden düzenlenmiştir.

• Salonların ve fuaye alanlarının havalandırması, 
periyodik aralıklarla sık sık yinelenmektedir.

• Fuaye ve ortak kullanım alanlarında misafirlerimi-
zin kolayca ulaşabileceği şekilde el dezenfektanları 
bulunmaktadır.

• Toplantı ve banket organizasyonlarımızda, 
yiyecek ve içecek hizmetlerimiz, hijyen standartla-
rında “kişiye özel” olarak yeniden düzenlenmiştir.

TOPLANTI VE BANKET
ORGANİZASYONLARI
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• Maske, eldiven, diğer koruyucu ekipman atıkları 
için ortak kullanım alanlarında bulunan kapaklı 
atık kutularını kullanmanız,

• Restoranlarda içecek setup’ları servis bölümün-
de bulunmakta, içecek servisleri F&B çalışanları 
tarafından yapılmaktadır. Talebiniz durumunda 
kendilerine iletmeniz,

• Açık Büfe hizmetimizde talep etmiş olduğunuz 
yemeklerin servisi mutfak çalışanı tarafından yapıl-
maktadır. Taleplerinizi kendilerine iletmeniz,

• Havuz alanlarındaki misafir havluları talebinizi 
görevli çalışana iletmeniz,

• Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı durumunda 
ortak kullanım alanlarını kullanmamanız, sizin ve 
tüm misafirlerimizin sağlığı için vakit kaybetme-
den maskenizi takarak tarafımıza bilgi vermeniz 
önem arz etmektedir.

Bu bilinçle otelimizde yapmakta olduğumuz uygu-
lamalara ilave olarak yaptığımız ve yapacak oldu-
ğumuz yenilikler ile güvenli, sağlıklı ve memnun 
şekilde geçireceğiniz tatillerde sizleri ağırlamaktan 
memnuniyet duyarız.

Sizlere hizmet etmek için sabırsızlanıyor ve özledi-
ğimizi belirtmek istiyoruz.



Covid-19 ve hijyen konusunda alınan önlemlerin, 
uygulamaların olduğu bilgilendirmeler web sayfa-
mız (www.ikbalthermal.com), misafir asansör içi 
ekranlar, personel cafe ve genel alanlardaki TV’ler-
de yayınlanmaktadır. Siz değerli misafirlerimizle ve 
çalışanlarımızla sağlıklı ve hızlı bir iletişim kurmak 
amacı ile sağlıklı ve güvenli bilgilendirmeler sosyal 
medya ve dijital platformlar aracılığı ile de yapıl-
maktadır.

Sosyal mesafe kapsamında İkbal Thermal Hotel & 
Spa bünyesinde yer alan tüm Barlar, restaurantlar, 
Lobby, Havuzlar, Kids Club, SPA ve Wellness 
merkezi, Fitness, Personel Café ve çalışma alanları 
1,5 metre sosyal mesafe bırakılacak şekilde düzen-
lenmiştir. Sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmış, 
alan sorumluları tarafından sürekli olarak kontrolleri 
yapılmaktadır.

Otelimizin bulunduğu lokasyon merkezidir ve tam 
teşekküllü sağlık kurumlarına olan ulaşım çok 
kolaydır. Olası vaka durumlarında eylem planları-
mız hazırdır. Yapılan tüm işlem ve uygulamalar 
detaylı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Siz değerli misafirlerimize sunduğumuz veya 
üretimini yapmış olduğumuz tüm malzeme ve 
mamullerimiz güvenli tedarikçilerden satın 
alınmakta ve gereken tüm kontrol ve dezenfeksi-
yon işlemlerinden sonra tesisimize kabul edilmek-
tedir. Tesisimizde depolanma ve saklanma koşulları 
ile üretim biçimleri son derece hijyenik ortamlarda 
yapılmaktadır.

Ortak kullanım alanlarında maske, eldiven, diğer 
koruyucu ekipman atıkları için ayak pedallı ve 
kapaklı atık kutuları bulunmaktadır.

Otelimizin tüm tesisat ve donanımların bakımları 
periyodik olarak yetkili servis veya konusunda 
eğitim almış uzman kişilere yaptırılmaktadır.

Otelimizin Havalandırma filtreleri düzenli olarak 
temizlenmekte ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezen-
fektanlar ile dezenfekte edilmektedir.
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Corona Virüs 2019 (Covid-19) salgınının insandan 
insana iletimi, enfekte olmuş bir kişiden solunum 
damlacıkları veya doğrudan temas yolu ile bulaş-
ma şeklinde olmaktadır. Bu süreçte sizlerin de otel 
içerisinde uygulanan kurallara uygun haraket etme-
nizi rica ederiz.

Sizlerin de bu güvenli ortamın parçası olarak, 
konaklamanız süresince yapacağınız pratik fakat 
çok önemli olan önlemler nelerdir...

• Ortak alanlarda yer alan sosyal mesafe işaretle-
melerine uymanız (Sosyal mesafe kuralları aynı 
odada kaldığınız, birlikte tatile geldiğiniz, aynı 
aileden olduğunuz kişilerde geçerli değildir.),

• Yüzeylere, yüzünüze, saçınıza, kıyafetlerinize 
dokunduktan sonra, yemek yemeden ve içecekleri 
içmeden önce, ellerinizi 20 saniye süre ile elinizin 
her tarafına temas edecek,

• T.C. Sağlık Bakanlığı El Yıkama Çizelgesinde belirtilen 
şekilde yıkamanızı veya ortak alanlarımızda bulunan 
dezenfektanları kullanmanızı,

• Fitness ve spor aktiviteleri ekipman kullanımı 
öncesinde sizlerin de ekipman el teması olan alan-
ları dezenfekte etmeniz,

• Temasın en aza indirilmesi amacıyla ödemeleri-
nizi online yada temassız kanallar ile yapmanız,

• Maske, eldiven, diğer koruyucu ekipman atıkları 
için ortak kullanım alanlarında bulunan kapaklı 
atık kutularını kullanmanız,

• Restoranlarda içecek setup’ları servis bölümün-
de bulunmakta, içecek servisleri F&B çalışanları 
tarafından yapılmaktadır. Talebiniz durumunda 
kendilerine iletmeniz,

• Açık Büfe hizmetimizde talep etmiş olduğunuz 
yemeklerin servisi mutfak çalışanı tarafından yapıl-
maktadır. Taleplerinizi kendilerine iletmeniz,

• Havuz alanlarındaki misafir havluları talebinizi 
görevli çalışana iletmeniz,

• Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı durumunda 
ortak kullanım alanlarını kullanmamanız, sizin ve 
tüm misafirlerimizin sağlığı için vakit kaybetme-
den maskenizi takarak tarafımıza bilgi vermeniz 
önem arz etmektedir.

Bu bilinçle otelimizde yapmakta olduğumuz uygu-
lamalara ilave olarak yaptığımız ve yapacak oldu-
ğumuz yenilikler ile güvenli, sağlıklı ve memnun 
şekilde geçireceğiniz tatillerde sizleri ağırlamaktan 
memnuniyet duyarız.

Sizlere hizmet etmek için sabırsızlanıyor ve özledi-
ğimizi belirtmek istiyoruz.



Sağlığınızı
önemsiyoruz!

GÜVENLİ KAL  
Safely Stay


