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МЕРКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ЗДРАВНА СИГУРНОСТ 2020 

 

Уважаеми Kолеги, 

Ние планираме и работим по отваряна на хотелите на 01 юни 2020г. Наскоро 

предложимхе атрактивна оферта за продажби през месец май.  

Помислили сме и за безопасността на нашите гости и сме предприели следните мерки за 

безопасност и превенция: 

Рецепция 

 На входа на хотела преди зоната на рецепция е монтирана термо камера, осигурен 

е дистанционен термометър; 

 Всички куфари, карети и друг багаж се дезинфекцират на входа на хотела, като за 

багажа е осигурен  вход, отделен от този за туристите; 

 На входа на хотела е предвидена мокра дезинфекция за обувките – вани с 

широкоспектърен дезинфектант; 

 Работното пространство на рецепция, СПА рецепция, лоби бар  е обезопасено с 

прозрачна преграда; 

 Осигурени за UV лампи за дезинфекция на ключове, карти, лични документи на 

нашите гости; 

 Осигурени са още на входа безконтактни диспенсъри с дезинфектант; 

 Всички служители  от фронт офис се предвижда да работят с лични предпазни 

средства бели текстилни ръкавици и маски; 

 В общите тоалетни помещения във фоайето са монтирани безконтактни 

диспенсъри за сапун и дезинфектант. 

Хотелски стаи  

 Във всички хотелски стаи сме предвидили зареждане с дезинфектант на спиртна 

основа, мокри дезинфекциращи кърпички. На всеки етаж са монтирани 

безконтактни диспенсъри за дезинфектант. Разписали сме многократно 

дезинфекциране на хотелски те коридори, стълбища, стълбищни площадки. 

 

Асансьори 

 Вратите, бутоните и стените на асансьора е разписано да бъдат почиствани и 

дезинфекцирани по график, който е проследим за гостите ни. 
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Изхранване в ресторантите  

 При пристигане всеки гост ще получава с ключ картата за своята стая и номер на 

предварително резервирана за него маса в ресторанта или на терасите; 

 Естрея хотели разполагат с две големи зали на ресторантите, както и с две големи 

прилежащи тераси. Това ни дава възможност да осигурим безопасно разстояние 

между масите  2 ½ м ÷ 3 метра, така че да е осигурено разстояние от поне 1 м 

между гърбовете на столовете. Масите ще бъдат подредени така, че да дават 

възможност за настаняване на не повече от 4 гости на 10 кв.м. 

 Всички покривки и салфетки в основните зали на ресторантите, на лоби бара и 

бар басейна ще бъдат хартиени за еднократна употреба. Предвидено е почистване 

и дезинфекциране на масите след всеки гост, както и дезинфекциране на залите, 

масите и столовете след всяко хранене; 

 На входа на залите и в санитарните помещения към тях са монтирани 

безконтактни диспенсъри за дезинфектант. Наш служител ще следи за това всеки 

от гостите да влиза в залата за хранене след дезинфекция на ръцете. Планирано и 

изпълнено беше реорганизиране на студените и топли бюфети – отделните 

модули са с монтирани прозрачни прегради, даващи видимост и възможност за 

избор. Зад всеки модул сме предвидили наш служител с бели текстилни ръкавици 

и защитна маска, който да обслужва гостите ни, за да се избегне  контакт с  общи 

прибори за сервиране; 

 На масите е предвидено да бъдат заредени предварително опаковани прибори за 

хранене, индивидуални опаковки с подправки  за овкусяване. Хлябът и хлебните 

изделия също ще бъдат индивидуално опаковани; 

 Предвидили сме възможност за сервиране на храна в хотелските стаи по 

предварително избрано меню; 

 Всички чаши на лоби бара ще бъдат със защитна опаковка, напитките ще бъдат 

разливани от барман с подходящо облекло и ръкавици. На бар басейна ще бъде 

използвана посуда за еднократна употреба. 

 

Басейни, СПА център 

 Хигиенният план, който сме изготвили за осигуряване на безопасност на нашите 

гости предвижда и засилени мерки за дезинфекция на басейните – задължително 

монтиране на вани с широкоспектърен дезинфектант пред всеки басейн, по-честа 

дезинфекция на съблекални, душове, фитнес зала – по график, видим и проследим 

от гостите ни; 

 

Парк, детски площадки  

 Хигиенният ни план включва редовно почистване и дезинфекция на всички 

пейки, шезлонги и столове в градините, ежедневно многократно дезинфекциране 

на всички уреди на детската площадка, както и на настилката на самата площадка. 

 

Перално стопанство 

 Пералното стопанство в Естрея хотели е организирано съгласно изискванията на 

РЗИ за хотелска пералня – отделни помещения за чисто и мръсно бельо, процес 

на изпиране със следване на задължителните процеси изпиране, дезинфекция, 

изсушаване, гладене. Пералните машини са с автоматично подаване на препарати, 

включително и на дезинфектанта за бельо. 
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Персонал, доставчици 

 На входа за персонала са монтирани безконтактни диспенсъри за дезинфектант, 

както и в съблекалните и санитарните помещения за персонала. Персоналът влиза 

в хотела през отделен вход и след измерване на температурата; 

 Всички доставки на храни и консумативи се извършват през отделен вход, където 

всички опаковки и транспортни колички биват дезинфекцирани. На входа на 

складовите и хладилни помещения са разположени UV лампи. 

 

Важно 

На територията на комплекса работи и отделение на Клиниката по физикална и 

рехабилитационна медицина към УМБАЛ „Св. Марина“– Варна с пълен състав от лекари 

специалисти, медицински сестри, кинезитерапевти и рехабилитатори. Осигурено е и 24 

часово присъствие на лекар; 

 

 

 

 

При конкретизиране на мерки от страна на Министерство на туризма, Министерство на 

здравеозпазването и РЗИ сме в готовност да актуализираме и адаптираме хигиенния си 

план. 

 

 

Нашите усилия, минералната вода с доказани качества, чистият въздух, тишината, 

слънцето и морето ще гарантират приятния престой в Естрея хотели. 

 
 
 
 
 

Хотели Естрея Резиденс 4* и Естрея Палас 4* 
к.к-с Св.Св. Константин и Елена 

тел.052 702 580; Мобилен: 0882 368 691 
e-mail: parkhotel.estreya@abv.bg 

г-жа Албена Йорданова, Управител 

 


