
 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ  

Αμηόηηκε επηζθέπηε, 
 
Τηκή καο πνπ επηιέμαηε ην Sanidiamonds γηα ηελ δηακνλή θαη μεθνύξαζε ζαο.  

Σαο δηαβεβαηώλνπκε όηη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ καο, ησλ επηζθεπηώλ καο θαη ηεο θνηλσλίαο παξακέλεη 
ε βαζηθή καο πξνηεξαηόηεηα. 

ΟΘ παξαθάησ θαλόλεο δηακνλήο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο γεληθέο νδεγίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηα 
ηζρύνληα πξσηόθνιια πγηεηλήο ώζηε, λα ζπλερίδνπκε λα εμαζθαιίδνπκε όινη καδί θαη ν θαζέλαο καο ρσξηζηά ζην 
πιαίζην ηεο αηνκηθήο ηνπ επζύλεο, κηα επράξηζηε θαη αζθαιή δηακνλή.  

Γη απηό ινηπόλ ζαο πιεξνθνξνύκε, ζαο παξαθαινύκε θαη ζαο δεηνύκε: 

 Check in Μέρξη ηηο 15:00  Check out 15:00 

 H ππνδνρή είλαη δηαζέζηκε 24 ώξεο. Η επηθνηλσλία είλαη δπλαηή από ηηο 07:00 έσο ηηο 24:00. Όια ηα εηζεξρόκελα 

κελύκαηα απαληώληαη ηελ ίδηα εκέξα. Πέξα ηνπ σξαξίνπ επηθνηλσλίαο ηα κελύκαηα απαληώληαη ηελ επνκέλε. 

 Η πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη ειεύζεξε. Ζεηήζηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο κε ηελ άθημε ζαο. 

 Υπάξρνπλ ζηελ δηάζεζε ζαο θνηλόρξεζηνο ζηαζεξόο Η/Υ, laptops θαη tablet θαηόπηλ αηηήκαηνο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε παηδηθό θξεββάηη, παξθνθξέβαην ή θαζηζκαηάθη παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ζηελ 

ππνδνρή.  

 Σηελ ππνδνρή ιεηηνπξγεί ππεξεζία κεηαθνξάο θαη θύιαμεο απνζθεπώλ ζύκθσλα κε ηα εθαξκνδόκελα πξσηόθνιια. 

 Καηά ηελ είζνδν θαη έμνδν ζαο ζε θάζε δεκόζην ρώξν ηεο κνλάδαο λα απνιπκαίλεηε ηα ρέξηα ζαο. 

 Να δηαηεξείηε ηη απνζηάζεηο κε ηνπο ινηπνύο ελνίθνπο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

ππεπζύλσλ καο ή ηηο ζεκάλζεηο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

 Να θελώλεηε ηηο θνηλόρξεζηεο ιεθάλεο κε θιεηζηό θαπάθη 

 Να πξνηηκάηε ηηο αλέπαθεο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο 

 Δελ επηηξέπεηε ε είζνδν άιισλ επηζθεπηώλ εθηόο απηώλ πνπ δηακέλνπλ.  

 Τα δσκάηηα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά εθηόο πεξηπηώζεσλ εθαξκνγήο πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ. Σε πεξίπησζε 

πνπ  επηζπκείηε άιιν πξόγξακκα παξαθαιώ απεπζπλζείηε ζηελ ππνδνρή. 

 Ο ηκαηηζκόο αιιάδεη θαζεκεξηλά εθηόο πεξηπηώζεσλ εθαξκνγήο πγεηνλνκηθώλ πξσηνθόιισλ. Σε πεξίπησζε άιιεο 

δηθή  ζαο επηζπκίαο ηελ νπνία πξέπεη λα δειώζεηε ζηελ reception. Γηα ηξόπν αιιαγήο ηνπ ηκαηηζκνύ ζα 

ελεκεξώλεζηε κε ηελ άθημή ζαο. 

 Να απνξξίπηεηαη ηα απνξξίκκαηα πγεηνλνκηθήο θύζεο (π.ρ. αληηζεπηηθά καληειάθηα θιπ) εληόο ησλ εηδηθώλ θάδσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηα δηακεξίζκαηα 

 Να ιεηηνπξγήζηε ηα airconditions (splitunit) κε αλνηθηή ηελ πόξηα ηνπ κπαιθνληνύ ή λα κελ ελεξγνπνηήζεηε ηνλ 

θιηκαηηζκό 

 Να πξνζέξρεζηε ζην ρώξν ηνπ pool bar καδί κε ηνπο ζπγγελείο ζαο ή κε απηνύο πνπ δηακέλεηε καδί γηα ηελ θαιύηεξε 

θαη γξεγνξόηεξε εμππεξέηεζε όισλ 

 Να αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζην pool bar γηα ηελ εμππεξέηεζε ζαο 

 Η πηζίλα καο έρεη έθηαζε 50m2. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ινπνκέλσλ εληόο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο είλαη έλαο 1 / αλά 5m2. 

Θα βξείηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θνληά ζηελ πηζίλα. Σηελ παηδηθή πηζίλα κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ κόλν παηδηά. 

 Να κελ κεηαθηλείηε ηηο μαπιώζηξεο, ηα ηξαπέδηα θαη ηα θαζίζκαηα 

 Αλ παξνπζηάζεηε θάπνηα από ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο COVID-19 ελεκεξώζηε ηελ reception άκεζα θαη 

παξακείλεηε ζην δσκάηην ζαο. 

 
Σηόρνο καο παξακέλεη ε παξνρή πςειήο πνηόηεηαο εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ. Γηα ζρόιηα ή / θαη παξαηεξήζεηο πνπ 
ζα βειηηώζνπλ ηελ ιεηηνπξγία καο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κε θάπνην από ηα ζηειέρε καο 
 

Με εθηίκεζε 

Sanidiamonds 


