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WHITE OLIVE ELITE 

PROTOKÓŁ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

Szanowni Goście! 

Jako firma turystyczna, przestrzegamy ustalonych protokołów zdrowotnych, jednocześnie 

biorąc pod uwagę standardy i specyfikacje oferowanego przez nas zakwaterowania; w związku  

z powyższym, pragniemy poinformować, że protokół obowiązujący w Hotelu White Olive Elite jest 

następujący: 

 

1.: Plan opracowania działań i plan zarządzania przypadkami podejrzenia zachorowania 

Zdefiniowanie koordynatora nadzorującego jego realizację oraz kontrolera dla każdej z podsekcji. 

Zdefiniowanie lekarza współpracującego- będzie to lekarz, który będzie odwiedzał Hotel  

i monitorował procedury kontrolne i prewencyjne. Na żądanie udzieli instrukcji zarówno personelowi, 

jak i Gościom hotelowym, zbada i skomunikuje się z Krajowa Publiczną Organizacją ds. Zdrowia 

(NPHO). Będzie nadzorował testy w kierunku Covid-19. Będzie nadzorował, czy przestrzega się 

kwarantanny w miejscu, gdzie została  ustanowiona i będzie współpracował z drugim 

świadczeniodawcą opieki zdrowotnej w Zakynthos (Generalnym Szpitalem Prefekturalnym w 

Zakynthos - Agios Dionysios, który posiada również oddział intensywnej terapii), a także ze szpitalem 

referencyjnym dla Covid-19, czyli szpitalem uniwersyteckim w Rio-Patras.   

Istnieje możliwość wykonania badań molekularnych na obecność Covid-10 (PCR) we współpracy ze 

szpitalem w Zakynthos i NPHO po pobraniu próbki z nosogardzieli przez naszego przeszkolonego 

lekarza. Koszty leczenia są pokrywane przez klienta i wraz z dokumentacją prawną zostaną przekazane 

do jego firmy ubezpieczeniowej w celu ich pokrycia. 

Informacje na ten temat będą dostępne w publicznych punktach informacyjnych wraz z numerem 

kontaktowym do lekarza, dostępnego całodobowo przez 7 dni w tygodniu. 

Uwaga: Jeżeli koordynator hotelowy stwierdzi, że u Gościa można podejrzewać przypadek Covid-19, 

musi on zostać tymczasowo umieszczony w izolatce w swoim pokoju i zbadany przez właściwego 

lekarza, zgodnie z jego instrukcjami. 
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2.: Przeszkolenie personelu z zakresu przestrzegania wszystkich protokołów, zarówno  

z wykorzystaniem e-learningu, jak i szkoleń stacjonarnych. Dodatkowe przeszkolenie personelu  

z zakresu prawidłowego stosowania środków ochrony osobistej (ochrony twarzy, masek, okularów 

ochronnych, rękawiczek, mundurów, fartuchów, środków dezynfekujących i mydła). Przeszkolenie 

personelu w zakresie codziennego monitorowania temperatury gości i oceny podejrzanych objawów 

możliwego przypadku. Powyższe szkolenia personelu są poświadczane stosownymi certyfikatami. 

 

3.: Oznakowanie i obowiązkowe przestrzeganie podstawowych środków w celu uniknięcia 

przenoszenia wirusa: 

Dokładne i regularne mycie rąk, unikanie podawania dłoni, zachowanie dystansu, unikanie dotykania 

rękami oczu, nosa i ust. Zapewnienie indywidualnych środków ochrony dla personelu i Gości 

hotelowych w miejscu zakwaterowania. Zostanie opracowana dokumentacja dotycząca 

zakwaterowania, wraz z obowiązkowym raportem na temat wszystkich osób przebywających w Hotelu 

z danymi określonymi w formularzu, który będzie najkorzystniej wypełniany elektronicznie, zgodnie  

z zasadami dotyczącymi Covid-19. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 

pragniemy poinformować wszystkich naszych Klientów, że prowadzenie takiej dokumentacji ma na 

celu ochronę zdrowia publicznego. Dodatkowo zostaną utworzone terminarze rezerwacji imprez. 

 

4.: Strona internetowa Hotelu zostanie zaktualizowana o specjalną sekcję dotyczącą Covid-19,  

a informacje będą dostępne w ramach zakwaterowania:- w publicznych strefach telewizyjnych,  

w telewizji pokojowej, na tablicach informacyjnych przy wejściu do wszystkich stref publicznych oraz 

w postaci informacji drukowanych w recepcji . 

 

Protokół w recepcji 

Wszystkie osoby wchodzące do Hotelu będą kontrolowane, ponieważ wejście osób 

niezakwaterowanych do Hotelu jest prawnie zabronione. Gościom hotelowym zabrania się wnoszenia 

jakichkolwiek przedmiotów (jedzenia, napojów, itp.) poza ich rzeczami osobistymi. Oznakowanie na 

podłodze będzie pomagać w utrzymaniu dystansu społecznego (2 metrów). Przy wejściu do Hotelu  

i recepcji zostanie zapewniony środek antyseptyczny. Meble w recepcji zostaną odpowiednio 
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rozmieszczone z oznaczeniem położenia. Zostanie umieszczona tablica informacyjna (BANNER)  

z podstawowymi instrukcjami zdrowotnymi w języku greckim, angielskim, francuskim, niemieckim 

i polskim. Nasza polityka polega na właściwym zarządzaniu kolejką w celu skrócenia czasu oczekiwania 

i uniknięcia przepełnienia. W oparciu o protokoły zdrowotne dotyczące koronawirusa, wymeldowanie 

i wyjazd z Hotelu ma miejsce o 11:00, a przyjazd do Hotelu po 15:00. Pracownik, który będzie witał 

Klientów, będzie sprawdzał ich temperaturę po przyjeździe i wybiórczo podczas pobytu. Recepcjoniści 

nie będą w kontakcie z Klientami Hotelu i zachowają dystans od siebie oraz będą stosować środki 

ochrony osobistej (maskę i rękawiczki). W recepcji zostanie zamontowana osłona z poliwęglanu. 

Pokojowe klucze magnetyczne będą dezynfekowane. Niezbędny sprzęt ochrony osobistej będzie 

dostępny dla Gości. Gość musi przenieść swój bagaż samodzielnie, aby uniknąć ewentualnego 

wybuchu epidemii lub rozprzestrzenienia się infekcji na personel hotelu. Korzystanie z przechowalni 

bagażu nie będzie dostępne, aby uniknąć ewentualnego rozprzestrzenienia się infekcji na personel lub 

osoby w niej przebywające. Korzystanie z wind będzie możliwe tylko w celu transportu bagażu  

i w szczególnych przypadkach (dla osób niepełnosprawnych). Dezynfekcja recepcji będzie odbywać się 

za pomocą parowych urządzeń czyszczących w regularnych odstępach czasu. 

Recepcja będzie wyposażona w specjalną apteczkę medyczną dla celów Covid-19 oraz termometry 

laserowe. 

 

Gorąco rekomendujemy Gościom hotelowym, aby korzystali z telewizji w swoim pokoju lub  

z telefonów w pokoju w celu komunikacji z recepcją. W przypadku, gdy nie można skorzystać z usługi 

w sposób opisany powyżej i wymagana jest fizyczny kontakt z personelem, w celu uniknięcia 

przepełnienia recepcji, należy umówić się na spotkanie telefonicznie. 

Prowadzony będzie program sprzątania i dezynfekcji wszystkich obszarów wspólnych i pokoi z pełną 

zgodnością z odpowiednimi instrukcjami NPHO. Zostaną wdrożone specjalne instrukcje sprzątania  

w przypadku podejrzenia przypadku Covid-19. Czynności sanitarne zostaną zintensyfikowane we 

wszystkich miejscach publicznych, a w szczególności w obszarach wysokiego ryzyka (np. klamki drzwi). 

Zabrania się Klientom przesiadania się na siedziska i kanapy w miejscach publicznych przed 

wykonaniem niezbędnej dezynfekcji przez nasz certyfikowany personel. Zdezynfekowane meble będą 

specjalnie oznakowane. 
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Biblioteka hotelowa, jak również centrum biznesowe będą nieczynne, zgodnie z protokołem 

zdrowotnym. 

Otwieranie drzwi i okien dla naturalnej wentylacji obszarów wspólnych będzie odbywać się w trybie 

dobowym. 

 

Protokół baru w lobby 

Właściwe rozmieszczenie mebli baru w lobby z odpowiednimi oznakowaniami. Oznaczenie piętra dla 

zapewnienia dystansu społecznego. Osłona z poliwęglanu w barze. Jednorazowe naczynia, które 

muszą być wyrzucane do specjalnych worków ze specjalnymi oznaczeniami. 

Obsługa Klienta będzie prowadzona przez personel, a samoobsługa zostanie zniesiona. Personel 

zostanie wyposażony w środki ochrony osobistej. Stanowisko ze środkiem antyseptycznym dla 

dezynfekcji rąk. 

Program czyszczenia i dezynfekcji wszystkich obszarów wspólnych i pokoi z pełną zgodnością  

z instrukcjami NPHO. Zostaną wdrożone specjalne instrukcje sprzątania w przypadku podejrzenia 

przypadku Covid-19. Czynności sanitarne zostaną zintensyfikowane we wszystkich miejscach 

publicznych, a w szczególności w obszarach wysokiego ryzyka (np. klamki drzwi). Zabrania się Klientom 

przesiadania się na siedziska i kanapy w miejscach publicznych przed wykonaniem niezbędnej 

dezynfekcji przez nasz certyfikowany personel. Zdezynfekowane meble będą specjalnie oznakowane. 

Zabrania się przenoszenia jakichkolwiek przedmiotów osobistych i pozostawiania ich w miejscach 

publicznych. 

 

Przestrzenie publiczne 

Gorąco rekomendujemy naszym Klientom, aby korzystali z toalet w swoich pokojach. W celu ochrony 

personelu hotelowego i mieszkańców, toalety recepcji i basen pozostaną otwarte. Obowiązkowe jest 

spłukiwanie toalety z zamkniętą pokrywą. 

 

Kącik dla dzieci 

Kącik dla dzieci pozostanie zamknięty dla bezpieczeństwa personelu hotelu i gości w oparciu  

o protokoły zdrowotne NPHO 
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Siłownia 

Siłownia będzie używana po rezerwacji dla pokoju lub rodziny. 

Gościom nie wolno wchodzić na siłownię przed dezynfekcją terenu i umieszczeniem oznakowań 

dotyczących dezynfekcji. 

W celu skorzystania z siłowni Goście są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, 

maski, jednorazowe osłony na buty). 

Korzystanie z siłowni będzie odbywać się na odpowiedzialność Gościa. 

 

SPA 

Nie wolno korzystać z jacuzzi ani sauny. 

Masaże będą wykonywane po wcześniejszym umówieniu. Personel będzie stosował środki ochrony 

osobistej. Przy wejściu do spa będzie dostępny środek antyseptyczny. Obowiązkowo należy umyć się 

szamponem i żelem pod prysznic przed i po każdym zabiegu. Będą stosowane specjalne jednorazowe 

podkłady na łóżka do masażu. 

 

Używanie ręczników dla Gości jest zabronione, używane będą tylko ręczniki dostarczone przez hotel. 

Odzież Gości zostanie umieszczona w specjalnych szafkach ubraniowych. Zakazuje się Gościom wstępu 

do spa przed dezynfekcją obszaru i umieszczeniem oznakowań o dezynfekcji 

 

Kuchnia - Miejsce do przechowywania 

Przestrzeganie HACCP. Stosowanie środków ochrony osobistej. Utrzymywanie dystansu. 

 

Restauracja 

Restauracja posiada naturalną wentylację i oświetlenie. Rozstaw miejsc w restauracji został 

zaprojektowany w oparciu o instrukcje NPHO dotyczące odległości między siedzeniami przy stolikach. 

Hotel nie będzie używał obrusów z materiału, podkładek i ręczników, zamiast nich będzie używał 

wyposażenia jednorazowego. Personel restauracji będzie stosował środki ochrony osobistej. Gorąco 

rekomendujemy Gościom hotelowym, aby stosowali się do informacji otrzymanych od  
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upoważnionego pracownika restauracji na temat dostępności w czasie, w którym chcą zjeść kolację. 

Środki dezynfekujące do rąk będą umieszczone przy wejściu do restauracji. Goście muszą zachować 

wyznaczoną bezpieczną odległość przy wejściu do restauracji, gdzie kelner przywita ich i zaprowadzi 

do wcześniej ustawionych miejsc siedzących przy stoliku zarezerwowanych dla pokoju lub rodziny 

(maksymalna liczba wynosi 6 osób na stolik). Należy zapewnić obowiązkową zgodność z ustalonym 

wcześniej planem obsługi Gości w restauracji, sporządzonym przez firmę. Zostaną Państwo obsłużeni 

po wejściu do restauracji. W zależności od kolejności obsługi, kelner będzie towarzyszył Państwu  

w strefie bufetowej. Napoje alkoholowe/ bezalkoholowe będą podawane przez nasz certyfikowany 

personel. Sałatki, owoce, czy słodycze będą oferowane w indywidualnych opakowaniach 

jednorazowych na stoliku każdego Gościa. Goście będą oprowadzani po bufecie przez kelnera według 

kolejności stolików. Przy wejściu do bufetu Goście będą musieli zdezynfekować ręce. Dania wskazane 

przez Gościa będą serwowane w bufecie przez kelnera. Po dokonaniu wyboru, kelner przyniesie do 

stolika dania wybrane przez Gościa. W przypadku gości, którzy chcą wrócić do bufetu, zabrania się 

korzystania z talerza, który został już wykorzystany. Gość uda się w specjalnie oznaczone miejsce, gdzie 

jego zamówienie zostanie zrealizowane przez uprawnionego kelnera. 

 

Bar przy basenie - Basen 

Układ parasoli, leżaków, stolików i krzeseł w basenie i barze przy basenie jest zgodny z protokołem 

zdrowotnym NPHO i ich przemieszczanie jest zabronione. Jedzenie i napoje będą serwowane przez 

kelnerów na zamówienie gości w opakowaniach jednorazowych. 

Obowiązkowe jest umycie ciała żelem pod prysznic i szamponem w prysznicach basenowych przed 

każdym wejściem i po każdym wyjściu z basenu. Przed wejściem pod prysznic będzie umieszczony 

środek dezynfekujący, którego należy obowiązkowo użyć. Po każdej zmianie osoby korzystającej  

z leżaka / stolika będzie miała miejsce dezynfekcja. Nie będzie można używać leżaka / stolika bez 

odpowiedniego wskazania informującego, że został zdezynfekowany. Ręczniki basenowe zostaną 

dostarczone przez personel basenu, a osoba korzystająca z basenu nie może ich używać w innym 

miejscu. 

Będzie miała miejsce ciągła kontrola poziomu chloru i pH z ciągłym pomiarem i rejestracją w razie 

potrzeby. Należy przestrzegać protokołu dotyczącego Legionelli z rozszerzeniem protokołu dla Covid-
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19 (E.S.G.L.I.). 

 

Restauracja a la carte 

Restauracja posiada naturalną wentylację i oświetlenie. Przestrzeń restauracji została zaprojektowana 

w oparciu o instrukcje NPHO dotyczące odległości pomiędzy stolikami. Hotel nie będzie używał 

obrusów z materiału, podkładek i ręczników, zamiast nich będzie używał wyposażenia jednorazowego. 

Personel restauracji będzie stosował środki ochrony osobistej. Gorąco rekomendujemy Gościom 

hotelowym, aby zasięgnęli informacji od  upoważnionego pracownika restauracji o dostępności  

w czasie, w którym chcą zjeść kolację. Środki dezynfekujące do rąk będą umieszczone przy wejściu do 

restauracji. Osoby zakwaterowane w hotelu muszą zachować bezpieczną odległość przy wejściu do 

restauracji, gdzie kelner przywita ich i zaprowadzi do wcześniej ustawionych miejsc siedzących przy 

stoliku zarezerwowanych dla pokoju lub rodziny (maksymalna liczba wynosi 6 osób na stolik). Należy 

zapewnić obowiązkową zgodność z ustalonym wcześniej planem obsługi gości w restauracji, 

sporządzonym przez firmę. 

 

Utrzymanie czystości 

Skrupulatne sprzątanie i bardzo dobra wentylacja pokoju w godzinach pomiędzy wymeldowaniem  

a kolejnym zakwaterowaniem zgodnie z instrukcjami NPHO. Zniesienie codziennej wymiany pościeli  

i ręczników oraz przygotowania pokoju wieczorem. Zostanie wprowadzone oznakowanie informujące 

gości o tym, kiedy i w jaki sposób ich pokój został posprzątany. Zabrania się przebywania w pokoju  

i kontaktowania się z personelem podczas jego sprzątania. Personel sprzątający przyniesie 

odpowiednie środki ochrony osobistej. Klimatyzacja pokoju działa również przy otwartych drzwiach 

balkonowych, zapewniając odpowiednią wentylację pokoju. Zabronione jest zdejmowanie osłony 

ochronnej z pilotów w pokoju. Nie wolno przechodzić z pokoju do pokoju gości, którzy nie są członkami 

tej samej rodziny. Na życzenie gościa możemy dostarczyć czajnik- ekspres do kawy. 

 

Na koniec życzymy Państwu udanego pobytu w hotelu i na naszej pięknej wyspie oraz zapewniamy, 

że w poprzez pełne przestrzeganie zalecanych przez hotel protokołów zapewniamy Państwu 

bezpieczny pobyt. 


