Pandemi sürecinde tatil Sakin Batı’da nasıl olacak? Bu yaz Sakin Batı’ya gelecek olanları neler bekliyor?
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Artık hepimizin daha iyi bildiği gibi, her virüse karşı en etkili silahlar; hijyen (korunma
) ve sağlıklı yaşam (güçlü
bağışıklık sistemi  

♀ ♀ 
♂ ♀). Bunlara azami özeni gösterdiğimiz takdirde pandemi
sürecini de sağlıkla atlatabiliriz gibi görünüyor 
. Her iki konuda da Sakin Batı® olarak hazırlıklarımızı yaptık. Sağlıklı
gıdaların yanında soğuk sıkım detox suları ile sağlıklı beslenerek, bisiklet ve kanolarımızla düzenli spor
yapabileceksiniz.  Tabii ki Sakin Batı® nın huzurlu atmosferinde geçireceğiniz zamanın, ruhsal sağlığınıza katkısını
da unutmayalım
Tesis olarak ne gibi önlemler aldık, bunları da anlatalım:
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı’nın
“KONAKLAMA TESİSLERİ VE YEME & İÇME TESİSLERİ İÇİN PANDEMİ SÜRESİNCE UYGULANACAK COVİD-19 VE
HİJYEN UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME FORMU” çerçevesinde alınan önlemlerin 2 tarafı var: Bizler için ve sizler
için alınan önlemler.
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Sosyal mesafe ve hijyen konularındaki tüm tedbirlerin hem çalışanlarımız hem de misafirlerimiz için
uygulanmasını kontrol, takip ve gerektiğinde müdahale edecek, tüm önlemlerden sorumlu bir çalışanımız
olacak. Hijyen sorumlumuz tesise ilk girişte tüm kurallarla ilgili bilgi verecek ve her girişte tüm çalışanların
ve misafirlerin ateşini kontrol edecek.
Tesisin girişinde kurallar ve yönlendirmeler ile ilgili bir bilgilendirme panosu olacak ve tüm misafir ve
çalışanlarımızın bu plana uyup uymadığı hijyen sorumlusu arkadaşımız tarafından kontrol edilecek.
Şüpheli semptomlar gösteren misafir ya da çalışanlarımız için hızlı bir şekilde aksiyon alınarak izolasyon
sağlanacak ve ilgili kuruluşa haber verilerek birlikte olduğu kişiler için anında önlem alınacak.
Ortak kullanım alanlarındaki tüm geçişler tek yönlü (geliş-gidiş) ve belirlenmiş sınırlar içerisinde olacak.
Kullandığınız masa, şezlong ya da aile kamelyalarından farklı bir yere gün içerisinde geçemeyeceksiniz.
Aynı oda ya da çadırda kalan aileler ya da gruplar “grup” olarak değerlendirilecek ve bir arada zaman
geçirmeleri istenecek. Ortak kullanım alanlarında bulunduğunuz yerin dışında gezerken ya da odanıza
giderken maske takmanız gerekecek. Maskeyi bizden temin edebileceksiniz.
Kahvaltı dahil tüm servislerimiz (kafe bar-restoran) tek kullanımlık malzemeler ile gerçekleştirilecek. Akşam
yemeği servisi hariç tüm servislerimiz self servis olacak. Masa örtüleri tek kullanımlık olacak.
Ortak alanlarda yığılma gerçekleşmemesi için hijyen ve mesafe kontrol görevlimiz gün boyu takipte olacak.
Günübirlik gelmek isteyen misafirlerimizi kontrollü şekilde ve kapasiteye göre kabul edeceğiz.
Odalardan çıkış ve giriş saatleri katı hijyen tedbirleri nedeni ile zamanında uygulanacak ve her misafirden
sonra bakanlık onaylı malzemeler ile oda ve çadırlar ULV cihazı ile dezenfekte edilerek tedbir amaçlı 2 saat
bekletilecek.
Tüm ortak alanlar tesis kapandıktan sonra ULV cihazı ile dezenfekte edilerek ertesi güne hazır hale
getirilecek.
Tüm ortak alanlardaki oturma alanları mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendi ve hiçbir şekilde yerleri
değiştirilemeyecek.
Ortak kullanımdaki bisiklet, kano vb araçlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.
Ortak alanlarda el hijyeni için gerekli dezenfektanlar hazır olacak.
Mutfakta kullanılan tüm ekipmanlar her gün dezenfekte edilecek ve tüm malzemeler gıda güvenliği
kurallarına uygun şekilde saklanacak. Mutfak personeli özel kıyafetler ile çalışacak.
Tüm atıklar özel kıyafetli görevlimiz tarafından kontrollü şekilde toplanıp atılacak.
Haşere ve zararlılar ile mücadele, görevli personelimiz tarafından daha sık ve kontrollü şekilde yapılacak.
ULV cihazı ile düzenli ilaçlama yapılacak.
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Eğlence etkinlikleri bu sene yapılamayacak.

Kısaca maddelemeye çalıştığımız bu tedbir uygulamaları, belirli bir protokol çerçevesinde uygulanacak ama elbette
asıl olan Covid19’un sahillerimizi ele geçirmemesi ve sağlıklı huzurlu bir tatil geçirebilmek için bireysel olarak bu
kurallara hepimizin aynı hassasiyette uyması. Covid19 pandemisi hayatımızı, gelecekle ilgili planlarımızı hızlı bir
şekilde değiştirdi, bir süre daha, bu önlemlerle yaşamamız gerekecek. Bu konudaki riskleri bilip doğru yönetirsek,
bundan sonraki süreçte pandeminin üstesinden geleceğimize emin olabiliriz.
İnsanlık tarihi boyunca her yeni sorunun beraberinde yeni çözümleri de ürettiğini, üretilen yeni çözümlerin gelişme
ve her gelişmenin de aslında ilerleme olduğunu biliyoruz. Covid19 pandemisini de yeni bir gelişim ve ilerleme
fırsatı olarak görebiliriz. 
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