
Служители и персонал на хотела: Служителите на хотела спазват 

строги указания, включително използване на лични предпазни 

средства, спазване на висока лична хигиена, а служителите от отдел 

хотелско домакинство са снабдени както с ръкавици, така и маска. 

Работните места на всички служители се почистват и дезинфекцират след всяка смяна; 

Социално дистанциране; Честа дезинфекция на всички общи части; 

Социално дистанциране: Индикатори за спазване на социална 

дистанция се използват в целия хотел и в зоните с висок трафик. 

Моля, пазете дистанция между себе си и другите - поне 2 метра. 

Пристигане / настаняване / напускане: Препоръчва се самостоятелно 

паркиране; Спазване на дистанция; Не настаняваме/изпращаме 

няколко човека едновременно, освен ако не са членове на едно 

семейство; Препоръчват се безконтактни плащания, когато е възможно; 

Безконтактни дезинфекционни станции на входовете 

Асансьори: Поставени стикери на пода пред асансьорите за социална 

дистанция. Не допускаме ползването на асансьора от няколко човека 

едновременно, освен ако не са членове на едно семейство; Често 

докосвани повърхности, като копчетата в асансьора, както и цялата 

асансьорна кабина, се дезинфекцират редовно; Поставен пред 

асансьорите безконтактен дезинфектант за ръце; 

Стаи за гости и хотелско домакинство: Подобрени и задълбочени 

протоколи за почистване; Премахнати са от стаите за гости: 

хартиени тефтери и моливи, хартиени брошури, информационни 

папки, кафе машини, електрически кани, инстантно кафе, чай; 

Ежедневно почистванес голямо внимание към често докосвани повърхности и 
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предмети, напр. телефон, дистанционно управление, дръжки за врата / прозорец / 

гардероб, ключове за осветление, баня, меню за хранене в стаята, сейф и др .; 

Използване на свеж, чист набор от микрофибърни кърпи за всяка стая и проветряване 

на стаята след всяко почистване. Кошчетата за боклук се дезинфекцират с подходящо 

антимикробно почистващо средство; Спалното бельо, кърпи и чаши са строго 

дезинфекцирани. 

Ресторанти / Храни и напитки: Лични предпазни средства за 

персонала; всички мерки за почистване и дезинфекция на маси, 

столове и други мебели. Кухните се почистват с високо внимание; 

безконтактни дезинфектанти за ръце за гости на входа; 

еднопосочно движение – установен вход и отделен изход; А-ла-карт сервиз – закуска, 

обяд и вечеря се предлагат единствено по меню, с индивидуален сервиз; По-малък 

брой маси с цел поддържане на социално дистанциране; Местата за масите са 

намалени до максимум 4 човека на маса. Предлага се рум сервиз. 

Конферентни зали: Пространствата са модифицирани, за да позволят 

социално дистанциране; налични дезинфектанти за ръце на 

входовете; стриктни мерки за почистване и дезинфекция на мебели, с 

голямо внимание към често докосвани повърхности и предмети. 

Външен басейн и плажна зона; СПА център „6th SENSE“: Шезлонги и 

чадъри са подредени на разстояние поне 2 метра един от друг; редовно 

дезинфекциране на оборудването; Закрит басейн и термална спа зона 

/сауна, арома сауна, парна баня, джакузи / са временно с ограничен 

достъп; на разположение са разнообразни СПА терапии; 

Фитнес и Салон за красота: Лични предпазни средства за персонала; 

Безконтактна дезинфекционна станция на входа; Актуализиран капацитет 

на фитнес – допускат се не повече от 10 човека едновременно, 

минимално пространство от 4 кв.м. на човек; Използване на лични кърпи 

за фитнес; стриктни мерки за почистване и дезинфекция на мебели, с голямо внимание 

към често докосвани повърхности и предмети; Използваните кърпи в салона за красота 

се обработват при минимум 60 ° C или се изполват еднократни такива. Необходимо е 

предварително да запазите час за желаната от Вас процедура! 
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