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Litore Resort Hotel & Spa olarak siz değerli misafirlerimizin ve personelimizin sağlığı ve güvenliği her 
zaman önceliğimizdir. Amacımız sizlere hijyenik olarak kendinizi güvende ve evinizde 
hissedebileceğiniz bir tatil imkanı sunabilmektir. Bu doğrultuda beklentileri aşan hizmet verme 
misyonumuzla misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına ve güvenliğine en üst düzeyde önem 
veriyor ve bunun için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz.

Dünya çapında büyük risk oluşturan, Covid-19 (Koronavirüs) salgın haline dönüştüğü ilk günden 
itibaren, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti kamu otoriteleri yönergeleri yakından takip 
ediyor ve uyguluyoruz.

Süreç yönetimi için oluşturduğumuz Pandemi Ekibimiz güncel süreci takip etmekte ve gerekli 
aksiyonları almaktadır. Ekibimizin tespitleri ve önerileri ile gelişen yeni durumlara göre prosedür ve 
uygulamalarda gereken revizeler yapılmaktadır.

Ayrıca otelimizde oluşabilecek risklere karşı eylem ve aksiyon planları hazırlanmış olup, hızlı ve sağlıklı 
iletişim ağı sayesinde çabuk karar alınarak, uygulanması sağlanacaktır.  Belirlenen pandemi ekip lideri 
başkanlığında İşyeri Sağlık ve Güvenlik Komiteleri oluşturulmuş olup komite personellerine gerekli 
eğitimler verilmiştir.

Tesisimizde sosyal mesafe planı hazırlanmış ve bu doğrultuda gerekli altyapı çalışmaları yapılmıştır.

Hizmet standartlarımızın güvenlik ve sağlık açısından uygunluğunu,  iç ve dış kontollerini sağlayarak 
bağımsız üçüncü taraf denetimler ile sürekliliğini sağlıyoruz.

  



Tesisimizde ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ  etkin uygulanır ve satın alma 
işleminden sunuma kadar, her aşaması bünyemizde görevli Kalite Sorumlusu başkanlığında 
oluşturulan gıda güvenliği ekibi tarafından sürekli kontrol altında tutulur.
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve ISO 10002:2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM 
SİSTEMİ uygulanarak siz değerli misafirlerimize en iyi hizmeti sunmayı ve memnuniyetinizi en üst 
düzeyde sağlamayı hedefliyoruz.

Tesisimiz dezavantajlı misafirlere karşı duyarlı olup gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı ve 
güvenlik koşullarına sahiptir. 

Plajımızın gerekli standartları taşıyan plaj belgesi anlamına gelen mavi bayrak kriterlerine uygunluğu 
TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından denetlenip tescillenmiştir.

Otelimizde kimyasal temizlik ürünleri konusunda uluslararası bilinirlikleri olan Ecolab Firması ile 
çalışılmaktadır. Kimyasal firmamız tüm personelimize düzenli aralıklar ile detaylı eğitimler 
vermektedirler. Bu nedenle temizlik esnasında uygun dozda ve doğru kimyasalların kullanılması 
sağlanmaktadır. Her alan için uygun temizlik malzemesi ve farklı ekipmanlar ile temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemleri sağlanmaktadır.

Çevreye olan duyarlılığımız çerçevesinde tüm kullanım alanlarında oluşan atıklar ayrıştırılarak atık 
yönetim sistemimiz doğrultusunda tesisimizden uzaklaştırılmaktadır. Eldiven ve maske atıkları için 
görsellerle işaretlenmiş gri renkli çöp kovaları tesisimizin ulaşılabilir her noktasına konumlandırılmıştır.

  



PERSONELLERİMİZ İÇİN SAĞLIK VE HİJYEN UYGULAMALARIMIZ

Pandemi sürecinin başlamasından itibaren personellerimize, standart hijyen eğitimine ilave olarak 
panemi eğitimi uzman firma ve sağlık ekipleri tarafından verilir ve değişen tedbirlere göre 
güncellenerek eğitimler sürdürülmektedir. Tüm çalışanlarımız hijyen konusunda bilinçlendirilmiştir ve 
bu hususta gerekli özveriyi göstermeyi kendi sağlıkları ve sizlerin sağlığı için görev edinmiştir.

Tüm çalışanlarımızın güncel durumu “Covid-19 pandemi çalışan anketi” doğrultusunda yakından takip 
edilmektedir. Tesise giriş ve çıkışlarında belirli aralıklarla dijital termometreler ile ateş ölçümleri yapılır 
ve kayıt altına alınır. Ateşi yüksek ve hastalık ile ilgili bulgulara rastlanan personelimiz işbası 
yaptırılmamaktadır. 

Personellerimizin kullandığı transfer araçları her servis öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmektedir. 
Personel çalışma alanları, ortak kullanım alanları ve ofisler sosyal mesafeye göre düzenlenmiş, temizlik 
ve dezenfeksiyon sıklıkları artırılmış ve gerekli tüm kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmıştır.

Personel ortak kullanım alanlarında pandemi ve hijyen konularında afişler, broşürler bulunmakta ve bu 
alanlarda güvenli fiziki mesafe kuralı uygulanmaktadır.

Personel ortak kullanım alanlarında ve geri plandaki çalışma ünitelerinde yeterli sayıda dezenfeksiyon 
ünitesi mevcuttur. 

Siz değerli misafirlerimiz için alınan önlemler, ekip arkadaşlarımız için de lojmanlarda birebir 
uygulanıp sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

  



GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Otellerimize giriş ve çıkışlarda birikim olmamasını sağlayacak tüm tedbirler alınmış, güvenli sosyal 
mesafe aralıkları gösterilmiş ve güvenli dinlenme alanları oluşturulmuştur. Check-in ve Check-out 
sırasında temas gerektirebilecek tüm işlemler mutlaka güvenli sosyal mesafe kuralı çerçevesinde 
yapılacak olup; tek kullanımlık ve kişiye özel dezenfekte edilmiş ekipmanlar kullanılacaktır.

Giriş esnasında siz değerli misafirlerimizin de dijital termometreler ile ateş ölçümleri yapılır ve kayıt 
altına alınır. Sizlere pandemi önlem uygulamaları ve işleyiş bilgilendirmesi yapılarak gerekli bilgilerin 
bulunduğu el broşürleri tarafınıza verilecektir. 

Tüm misafirlerimizin seyahat geçmişi ve sağlık durumlarına ilişkin bilgileri içeren Covid-19 beyan ve 
taahhütnamesini giriş esnasında imzalaması gerekmektedir.

Valizler odaya teslim edilmeden dezenfeksiyonları yapılır.  

Siz değerli misafirlerimizin talep etmesi durumunda maske, eldiven ve dezenfektandan oluşan hijyen 
kitleri tarafınıza sunulacaktır.

Tesisimizde 7/24 iç ve dış güvenlik görevlileri otelimizin güvenliğini sağlamaktadır. Siz değerli  
misafirlerimizin konforlu rahat ve güvenli bir şekilde otelimize ait plaj alanlarını kullanabilmeleri için 
aynı şekilde güvenlik hizmeti tedbirleri uygulanır.

Kamu otoriteleri yönergelerine göre olası şüpheli veya vaka durumlarında izolasyonu sağlayabilmek 
için gerekli prosedür ve hizmet standartları tanımlanmış olup izolasyon alanları belirlenmiştir.
Tesisimize giren tüm misafir, ziyaretçi, tedarikçi ve dış kaynaklı hizmet sağlayıcıların ana girişlerde 
ateş ölçümleri yapılır ve önleyici tedbirleri alınıp kayıt altına alınır.

Otel bünyemizdeki ulaşım araçlarımız periyodik aralıklarla dezenfekte edilir ve araçlarımızda sürekli 
maske dezenfektasyon eldiven bulundurulur.

  



MİSAFİR ODALARI

Misafir odaları temizlik ve dezenfeksiyonu, uzman ekibimiz tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı endüstri 
lideri firmaların ürünleri ile yapılmaktadır.

Housekeeping personellerimiz maske ve tek kullanımlık eldivenler ile çalışmaktadır. Her odanın 
temizliği sonrasında eller yıkanarak; eldiven, maske ve temizlik bezleri değişikliği yapılmaktadır.

Oda temizliklerinde etkili dezenfektanlar ve yöntemler kullanılmaktadır. Sık temas edilen yüzeylere; 
kapı kolları, bataryalar, telefon ahizesi, televizyon kumandası, klima kumandası, aydınlatma 
anahtarları, su ısıtıcıları, kahve makineleri, minibarlar vb. extra özen gösterilerek dezenfekte 
edilmektedir.

Misafirlerimizin günlük kullanımına hazırlanan buklet malzemeleri yerlerine koyulmadan önce 
dezenfekte edilmektedir.

Çıkış yapan odaların minibar soğutucu ve çekmeceleri dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra tüm ürün 
ve servis ekipmanlarının tamamı yenilenir. Kullanılmamış yastık alezleri dahil tüm yatak ve banyo 
tekstilleri de temizleri ile değiştirilir. Havalandırma kanal ve filtrelerinin temizlik ve dezenfeksiyon 
işlemleri yapılır ve odanın taze hava ile yenilenmesi sağlanır.
Odanın ortam dezenfeksiyonu yapılarak kullanıma hazır hale getirilir

Tüm otel tekstillerinin yıkama işlemi Profesyonel hizmet veren, Covid-19 sağlık ve güvenlik önlemlerini 
almış uzman yıkama firması tarafından yapılır.                           

  



GENEL KULLANIM  ALANLARI

Tüm genel alanlarda ve WC lerde, sık temas edilen yüzeyler, kapı kolları, trabzanlar, asansörler, 
asansör butonları, lavabolar, bataryalar, pisuar ve klozetlerin temizliğine her zaman olduğu gibi büyük 
özen gösterilmektedir. Temizlik yapıldıktan sonra uygun kimyasallar ile dezenfeksiyon işlemi 
yapılmaktadır

Tüm genel alanlarda, WC ve ihtiyaç duyulan her noktada el dezenfeksiyon aparat ve üniteleri 
bulunmakta ve bunların takibi de titizlikle yapılmakta olup; temizlik ve dezenfeksiyon aralıkları 
sıklaştırılarak hazırlanan detaylı kontrol listeleri vasıtası ile denetlenmektedir.

Tüm genel kullanım alanlarında oturma grupları güvenli sosyal mesafeler dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmiştir.

Havalandırma kanal ve filtrelerinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri artırılmıştır. Otel binası ortam 
havasının düzenli olarak taze hava ile yenilenmesi sağlanmaktadır.

Tüm havuzlarımızda pH ve klor seviyeleri standartlara uygun limitlerde tutulur, değerleri kontrol edilir, 
ters yıkama ve durulama işlemi sıklığı arttırılarak filtrelerin temiz kalması sağlanır ve kayıt altına alınır. 
Havuz ve plaj çevresi şezlong araları sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenmiştir.

Otel içerisinde hizmet veren kuaför, market ve tüm mağazalarda Covid-19 kapsamında ek önlemler 
alınmıştır.

  



YİYECEK ve İÇECEK ÜNİTELERİMİZ

Tüm yiyecek, içecek ve diğer ürünlerimiz Gıda Güvenliği, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen 
standartlarına uygun olan tedarikçilerimizden seçilerek siz değerli misafirlerimize sunulmaktadır. 
Tedarikçilerimizin üretim alanları, sevkiyat koşulları ve personel yeterlilikleri  tarafımızca denetlenip 
uygunluk kontrollerine tabii tutulacaktır.
Gelen tüm tedarikçi çalışanlarının tesis girişinde dijital termometreler ile ateş ölçümleri yapılır ve kayıt 
altına alınır. Kendilerine otelimizde alınan önlem ve uygulamalar konusunda bilgi verilerek 
uygulanacağına dair taahhütname alınacaktır.

Satın alma kriterleri doğrultusunda arttırılmış hijyen uygulamaları ile malzemeler tesisimize kabul 
edilecektir.

ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri tüm aşamalarda yerine getirilmektedir. 
Üretim aşamasında gerekli tüm hijyen kuralları uygulanarak personel eğitimleri sık sık yapılmaktadır.
Yeme içme alanları fiziksel mesafeye göre yeniden düzenlenmiş olup, teraslarında geniş ve yeterli 
oturma alanları sağlanmıştır. 

Açık büfelerimizde daha hijyenik ve güvenli malzeme ve teçhizatlar kullanılarak sıklıkla yenileri ile 
değişimi sağlanacaktır. Self servise izin verilmeyecek olup; görevli personellerimiz büfelerde devamlı 
bulunacak, gerekli yönlendirmeleri ve servisi sağlayacaktır.

Tüm yiyecek içecek alanlarının girişlerinde el dezenfeksiyon teçhizatları bulunacak ve girişlerde 
karşılama ve kapasite kullanımları ile ilgili olarak gerekli yönlendirmeleri yapan personellerimiz görev 
alacaklardır.

                

  



YİYECEK ve İÇECEK ÜNİTELERİMİZ

Tüm yiyecek içecek alanlarında masa, sandalye ve oturma aralıkları tavsiye edilen güvenli mesafelere 
uygun olarak düzenlenmiştir. Restoran, Bar ve genel mekan büyüklükleri ve kapasiteleri son derece 
ferah ve yeterli durumdadır.

Masalarımız menaj malzemeleri her kullanımdan sonra uygun şekilde dezenfekte edilecektir.

Belli bir süre için restoranlarımızda self servis seklinde kullanılan çay ve kahve makineleri
misafirlerimiz tarafından kullanılamayacaktır.

Bulaşıklar el ile değil, mutlaka bulaşık makinesi ile yıkanacak ve ortama göre tek kullanımlık 
malzemeler ile sunumlar yapılacaktır.

Yiyecek içecek alanlarının genel temizlikleri ile masa sandalye, tezgah, büfeler ve diğer
tüm malzeme ve materyallerin temizlikleri servis başlangıç ve bitişlerinde usulüne uygun
şekilde yapılarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecektir.

Her servis sonrası ünitelerin havalandırmaları etkin yapılıp ortam dezenfeksiyonları sağlanacaktır.

  



EĞLENCE VE ÇOCUK KULÜBÜ

Siz değerli misafirlerimizin tesisimiz içerisinde konakladığınız süre boyunca tatilinizi hem eğlenceli, 
hem güvenli hem de unutulmaz bir şekilde geçirmeniz için  gerekli önlemleri almaktayız.

Tatiliniz boyunca güzel ve eğlenceli vakit geçirmeniz için yeni normal düzene uygun olarak gündüz ve 
akşam programları hazırlanmıştır. 

Tüm aktivite alanlarımızda sosyal mesafe gözetilerek organizasyon yapılıp aktivite öncesi ve sonrası 
bu alanlar ve kullanılan malzemeler dezenfekte edilmektedir. 

Sizler tatilin tadını çıkarırken çocuklarınız için alanında deneyimli ve pandemi eğitimli çocuk kulübü 
çalışanlarımız hazır bulunmaktadır. Sınırlı bir kapasite içerisinde rezervasyon sistemi uygulanarak 
çocuklarınızın güvenli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak ilk amacımızdır.

Düzenli olarak çocuk kulübümüz, oyun ve aktivite alanlarımız, kullanınlan tüm aktivite malzemeleri ve 
oyuncaklar dezenfekte edilerek kayıt altına alınır.

  



SPA & WELLNESS-FITNESS 

Spa ve fitness alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım kapasitesi belirlenmiştir. Misafir 
kabullerimiz rezervasyon sistemi ile yapılmaktadır. 

Hamam sauna ve masaj alanlarında tek kullanımlık bakım ürünleri kullanılır.

Masaj odaları her misafir kullanımından sonra uygun kimyasallar ve yöntemlerle dezenfekte edilir. 
Uygulama yapan personeller kişisel hijyen kuralları eğitimi almıştır.

Sauna hamam ve buhar odalarının kullanım kapasiteleri belirlenmiştir. Bu alanların dezenfeksiyon 
uygulamaları düzenli periyotlarla yapılıp gün sonu ortam havalandırılması yapılmaktadır.

Tüm fitness aletleri kullanım öncesi ve sonrası görevli personel tarafından dezenfekte edilerek kayıt 
altına alınır. Fitness alanının her gün ortam dezenfeksiyonu sağlanarak havalandırılması yapılmaktadır.

  



BELGELERİMİZ
ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002:2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

DSG (DEZAVANTAJLI SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ) 

MAVİ BAYRAKLI İŞLETME

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
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