Covid-19 Safety protocol
Enjoy your vacations with all the safety based on the latest healthy
regulations!

Cleaning Policy
Change of the room cleaning period - longer period of
changing sheets and towels during the stay
Room cleaning and change of the sheets- towels, during stay, will
be done ONLY on request and not daily as used to be. Customers are
kindly requested to inform the reception or place the label with the
indication "Please clean the room", outside the door. This avoids frequent
contact of housekeeping staff with a possible case and further
transmission.

Breakfast
1. Buffet breakfast according to Greek Governments protocols or served
2. Table distances according to the new Covid-19 protocol.

Reception
1. Check-in 15:00
2. Check-out 11:00
3. Information on health issues and protocols
4. Contracted with a doctor
5. Reception is open 24 hours a day
13 km from the Health Center of the Municipality of
Epidaurus

Supervisor responsible for reporting Possible case.
George Verdelis
tel: (0030) 6908341340
from room: 400

Covid-19 Πρωτόκολλο ασφαλείας
Enjoy your vacations with all the safety based on the latest healthy
regulations!

Πολιτική Καθαριότητας
Μη συχνός καθαρισμός δωματίου - Κατάργηση
προγραμματισμένης αλλαγής ιματισμού και πετσετών κατά τη
διάρκεια της διαμονής
Το υγειονομικό πρωτόκολλο ΔΕΝ συνιστά τον καθημερινό
καθαρισμό των δωματίων. Ο καθαρισμός των δωματίων και η αλλαγή
στον ιματισμό (σεντόνια, πετσέτες), ενώ διαμένουν πελάτες, θα γίνεται
ΜΟΝΟ κατόπιν αιτήματος του πελάτη και δεν θα είναι καθημερινός.
Παρακαλούνται οι πελάτες, να ενημερώνουν την υποδοχή ή
τοποθετούμε το ταμπελάκι με την ένδειξη «Παρακαλώ καθαρίστε το
δωμάτιο», έξω από την πόρτα. Αποφεύγουμε έτσι την συχνή επαφή
εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω
μετάδοση.

Πρωινό
1. Πρωινό σε μπουφέ σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ ή
σερβιριστό
2. Διατάξεις τραπεζιών σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς του ΠΟΥ

Reception
1.
2.
3.
4.
5.

Check-in 15:00
Check-out 11:00
Πληροφορίες για θέματα υγείας και πρωτόκολλα
Συμβεβλημένοι με γιατρό
Η ρεσεψιόν λειτουργεί όλο το 24ωρο
13 km από το Κέντρο Υγείας του Δήμου Επιδαύρου

Υπεύθυνος συντονιστής πιθανού κρούσματος
Βερδελής Γεώργιος
Τηλ: (0030) 6908341340
Από το τηλ των δωματίων : 400

