
HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK

Kedves UTASAINK,

A koronavírus világjárvány miatt 
szigorúan betartandó higiéniai in-
tézkedésekkel kell számolniuk uta-
zásuk alatt, melyek az Egyiptomi 
Turisztikai Minisztérium hivatalos 
állásfoglalása alapján és ajánlásai 
nyomán lépnek életbe. A követ-
kező elővigyázatossági intézkedé-
sek és megszorítások kötelezőek a 
szállodák zavartalan és szabályos 
működéséhez: 

SZÁLLODÁK

 9 a szállodákban egy szobában 
maximum két felnőtt szállásol-
ható el, család foglalása esetén 
maximum 2 felnőtt + 2 gyer-
mek (12 év alatt)

 9 a liftekben max. a kapacitás 
felének megfelelő számú  sze-
mély tartózkodhat 

 9 a szállodai szobákat rendszere-
sen és alaposan szellőztetni kell

 9 a szállodai bejelentkezés    
elektronikus úton történik, sa-
ját írószer használata kötelező

 9 szállodai be-és kijelentkezés-
kor a csomagok teljes, külső 
fertőtlenítésére kerül sor

 9 testhőmérséklet mérés kötele-
ző minden alkalommal a szál-
lodába való belépéskor

 9 fertőtlenítőszer rendszeres   
használata kötelező 

ÉTTERMEK

 9 az éttermek 50% kapacitással 
működhetnek

 9 a pincérek és a kiszolgáló 
személyzet tagjai kötelesek        
maszkot viselni 

 9 étterembe való belépéskor 
testhőmérséklet mérés köte-
lező 

 9 büféasztalos étkeztetés nem 
megengedett

 9 az asztalok kötelezően le-
galább 2 méter távolságra          
helyezkedhetnek el egymástól, 
és nem tolhatóak össze 

 9 az asztalnál ülők között lega-
lább 1 méter távolság tartandó

 9 nagyobb családoknál max. 6 fő 
ülhet egy asztalnál, a kötelező 
1 m távolságot betartva

 9 egyszer használatos evőeszkö-
zök és étkészlet használata

 9 a padlón feltüntetett távolság-
tartási jelzés betartása

 9 vízipipa használata tilos

SPA- ÉS FITNESSZKÖZPONTOK 

 9 jakuzzi, szauna, gőzfürdő zárva 
tart, masszázs igénybe vétele 
nem ajánlott

 9 külsős, nem szállodai ven-
dégek részére a fenti elemek     
használata tilos

GYERMEKES CSALÁDOK 

 9 gyerekklubok zárva tartanak

Fenti intézkedések és ajánlá-
sok vendégeink egészségének          
megőrzése érdekében léptek élet-
be. Kérjük azok szigorú betartását! 
Tájékoztatjuk továbbá az utasokat, 
hogy a fenti intézkedések és kor-

látozások a foglalás költségmentes 
törlésére, valamint árcsökkentésre 
nem szolgáltatnak alapot. 

Tisztelt Utasaink!
Bár szállodáink 2019-ben az 
„egyszer használatos műanyag-
mentes szálloda” minősítésben 
részesültek, a jelenlegi higiéni-
ai intézkedések miatt kénytele-
nek vagyunk visszatérni azok 
használatához, hiszen utasaink 
és vendégeink egészsége az 
első! 
Köszönjük megértésüket!


