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ХОТЕЛ СОЛ ЛУНА БЕЙ РИЗОРТ 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ГОСТИТЕ И 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19 

Изготвяне на собствен План за действие за функциониране на обекта, съобразно препоръките 

и указанията на националните и регионалните органи за обществено здраве, СЗО и Meliã Hotels 

International (подлежи на актуализация спрямо епидемичната обстановка). Планът за действие 

включва следните основни елементи: 

1. Хигиена и дезинфекция – почистване и дезинфекциране на всички критични точки в 

обществените зони и стаите за гости с водене на дневник за проведените хигиенни и 

дезинфекционни мероприятия (обществени тоалетни, асансьори, парапети, плотове, 

столове, маси, мека мебел, брави, ключове, дистанционни, ръкохватки, шезлонги и пр.) 

 

2. Безопасност на гостите  

 поставяне на диспенсъри с дезинфектант на всички обществени места с 

интензивно движение и критични точки (главен вход, рецепция, асансьори, 

обществени тоалетни, барове, ресторанти, басейни и пр.)  

 изискване за спазване на социална дистанция от 2 м. чрез поставяне на 

маркировки на пода на местата с интензивно движение (рецепция, барове, 

ресторанти) 

 определяне на макс. брой гости в едно помещение, контрол на потока и 

недопускане на превишаване на капацитета 

 поставяне на диспенсъри с ръкавици за еднократна употреба (безплатни) в 

общите пространства и ресторантите 

 безплатна маска за многократна употреба при чекиране / безплатни маски за 

еднократна употреба 

 дезинфекция на раб. плот, химикала и ключкартите на рецепция след всеки 

гост 

 ежедневно почистване и дезинфекциране на  стаята, една камериерка за целия 

престой 

 мин. 24 часа празна стая пред следващ гост 

 осигуряване на минимална температура от 60°C за пране на спално бельо и 

кърпи 

 защитни прегради на рецепция 

 

3. Безопасност на служителите 

 Всички служители са осигурени с ЛПС (ръкавици, маски при необходимост) 

 Недопускане до работа на служители с проявени симптоми 

 Осигуряване на дезинфекциращи средства 

 Недопускане събирането на голям брой служители на едно място 

 Спазване на социална дистанция 
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4. Храна и напитки 

 Намаляване броя на седящите места във всички заведения за хранене и барове, 

така че да се осигури минимална безопасна дистанция между гостите 

 Всички служители работят със защитни маски и ръкавици за еднократна 

употреба 

 Почистване и дезинфекциране на масата и столовете след всеки гост 

 Готвачи издават храната на гостите на всеки бюфет 

 Автоматите за напитки се дезинфекцират от служител след всяко ползване 

 Маркировки за соц. дистанция и еднопосочно движение 

 Гостите трябва да бъдат със защитна маска за лице и ръкавици за еднократна 

употреба, при самообслужване от бюфет 

 

5. Басейни и плаж 

 Намаляване на броя шезлонги и чадъри на плажа и край басейните (един чадър 

на 20 кв.м 

 Допускане на макс. 2 човека на чадър , или до членовете на едно семейство 

 

6. Информираност и комуникация 

 Поставяне на видни места на инструкции за гостите за спазване на социална 

дистанция, правилно миене на ръцете, респираторен етикет, макс. брой гости и 

т.н. 

 Поставяне на видни места на инструкции за спазване на социална дистанция, 

правилно миене на ръцете, дезинфекция, респираторен етикет, работа с лични 

предпазни средства и т.н. 

 

7. Процедура при съмнения, или доказан случай на зараза 

 Ясна процедура за действие при съмнения за Covid 19 при гости 

 Ясна процедура за действие при съмнения за Covid 19 при служители 

 Договор за 24 часово мед. Обслужване 

 Определяне на стаи на етаж 1 за болни, или съмнителни случаи 

 

8. Тренинг и обучение на персонала 

 Първоначален тренинг за запознаване с Плана за действие 

 Ежедневен кратък тренинг 

 

9. Аквапарк и анимация 

      •  Аквапаркът ще работи съгласно предоставен от хотела часови график и в 

зависимост от метеорологичните условия. 

      • Дневна и вечерна анимация за деца и възрастни – активитети на открито, 

съобразени с ограниченията във връзка с Ковид 19; детски клуб на открито; мини-диско 

 

 

Информацията е валидна към 23.03.2021 


