
 

 

Sanatatea si siguranța dumneavoastra și a angajaților noștri este de o importanță extremă pentru noi. De aceea am luat 
măsuri suplimentare anti coronavirus Covid 19, respectiv pentru a ne asigura că aveți o ședere plăcută și sigură la Vila 
Silvia Sovata. 
Increderea si respectul reciproc sunt in aceasta perioada cele mai importante mijloace prin care noi, cei de la Vila 
Silvia Sovata va putem oferi servicii turisice la cel mai inalt nivel, iar dumneavoastra, musafirii nostri va puteti bucura 
de un sejur placut si odihnitor. 
În acest sens, vă prezentăm măsurile de protectie si de conduita anti coronavirus Covid 19 implementate la Vila Silvia 
Sovata: 

 ÎN SPAȚIILE PUBLICE 
 Am restricționat pe o perioadă nedeterminată serviciile suplimentare cazării (loc de joaca pentru copii, sala de 

fitness, sauna), cu scopul de a limita deplasările oaspeților în aceste zone. 

 Am amenajat covorașe dezinfectante la intrarea în Vila. 

 Echipa din recepție este dotată cu echipament de protecție care cuprinde mănuși, mască, dezinfectant, pungi 

pentru deșeuri  

 Curățarea și dezinfectarea zonelor publice se face de către personalul nostru la un interval de maxim 3 ore 

 Acordăm o atenție deosebită igienizării tuturor punctelor de contact publice: ușă acces, zona recepției, aparate 

POS, fișă client, clanțe, balustrade, mânere, robineti, întrerupătoare, suporți materiale promoționale. 

 Am crescut frecvența de intervenție în zonele publice la maxim 3 ore folosind soluții dezinfectante și 

antibacteriene autorizate. 

 În spațiile toaletelor publice se vor menține aceleași măsuri ca și în celelalte spații publice. 

 Toate spațiile se aerisesc ori de câte ori este nevoie. Filtrele de la sistemele de ventilație și climatizare se 

igienizează și se curăță în permanență. 

 ÎN CAMERE 
 Am actualizat procedura de curățenie în camerele de Vila și am fost nevoiți să scoatem din camere elementele cu 

risc de contaminare și greu de dezinfectat. 

 Am actualizat check-listul de curățenie pentru prevenirea COVID 19, astfel timpul de curățenie și dezinfectare a 

unei camere s-a dublat. 

 Angajații vor purta echipamenul de protecție (mască, mănuși, vizieră) pe toată durata operațiunilor de curățenie. 

 Am scos produsele din minibar, dar puteți comanda la recepție ce doriți din lista meniu din cameră. 

 Micul dejun îl asigurăm în regim room service conform variantelor prezentate de ccatre personalul Vilei. In 

masura in care autoritatile competente vor permite, micul dejun se va servi in sala de mese. 

 Am desființat serviciul de spălătorie pentru oaspeți. 

 Am scos periile de haine din camere. 

 Setup-ul camerei va fi în funcție de ocupare – pentru o persoană sau două persoane. 

 Telecomanda pentru TV și pentru aer condiționat (unde este cazul) sunt înfoliate și sigilate pentru igienizare 

ușoară după fiecare oaspete. 

 Am limitat serviciul de curățenie a camerei pe timpul sejurului. În camerele ocupate camerista va intra doar 

pentru eliminarea gunoiului zilnic, în lipsa oaspetelui, cu anuntarea telefonica prelabila. 

 Nu se schimbă lenjeria și prosoapele pe perioada sejurului. În situații speciale, dacă oaspetele solicită schimbarea 

lenjeriei și prosoapelor în timpul sejurului, camerista efectuează aceste activități când clientul nu este în cameră, 

fără a atinge obiectele oaspetelui sau alte suprafețe din cameră. 

 Am schimbat procedura de strângere a lenjeriei și prosoapelor astfel încât să se evite scuturarea acestora. Lenjeria 

și prosoapele din fiecare cameră se depozitează în saci separați. Sacii se desfac doar în spălătorie, în momentul 

introducerii în mașina de spălat. 

 Pernele și salteluța / husa de protecție se spală după fiecare client. 



 

 

 Prin spălare și uscare la temperaturi ridicate, apoi călcare asigurăm dezinfectarea lenjeriei, prosoapelor și 

halatelor din camere. Folosim detergenți și dezinfectanți profesionali, conform protocolului stabilit cu firnizorul 

de servicii specializate de spalat textile. 

 Toate suprafețele din camere se curăță, se șterg și se dezinfectează cu produse profesionale dedicate. 

 Lavetele și cârpele de curățenie se schimbă după fiecare cameră curățată. Acestea se colectează într-un recipient 

special pentru a fi curățate și dezinfectate la sfârșitul zilei. La sfârșitul zilei se pun într-o soluție cu clor, apoi se 

spală și se usucă în uscător la 70 grade. 

 Căruciorul cameristei și toate ustensilele folosite vor fi dezinfectate la sfârșitul programului de lucru și vor fi 

închise în oficiu. 

 În procesul de dezinfectare a camerei acordăm o atenție deosebită clanțelor, mânerelor, întrerupătoarelor, prizelor, 

butoanelor telefonului, telecomenzii, seifului, corpurilor de iluminat accesibile (veioză, etc), tuturor suprafețelor 

plane, materialelor informative din cameră, robinetilor si a dispenserelor cu sapun. 

 Băile sunt curățate și dezinfectate cu produse profesionale dedicate. 

 Toate dotările nefolosite de oaspete pe perioada sejurului (cosmetice individuale, papuci, halat) se vor colecta la 

check-out. 

 Curățăm frecvent filtrele de la aparatele de aer condiționat. 

 ÎN SALA DE MESE, BUCĂTĂRIE, TERASA GRILL 
 Toate produsele noastre sunt achiziționate de la furnizori acreditați, care prezintă certificate de conformitate si 

caliate. 

 Am actualizat procedurile de lucru și am crescut frecvența spălării și dezinfectării mâinilor în toate procesele de 

lucru: procesare, prelucrare și comercializarea alimentelor. 

 Asigurăm curățarea și dezinfectarea zilnică a echipamentului de lucru la temperaturi de 60-90 grade. 

 Asiguram curatarea si dezinfectarea periodica a terasei grill, a meselor din foisor.  

 MĂSURI (reguli)  PENTRU ANGAJAȚI 
 Echipa noastră este instruită pentru aplicarea riguroasă a tuturor măsurilor legale interne privind prevenția 

COVID-19. Fiecare angajat este informat în detaliu cu privire la măsurile de pregătire și prevenire esențiale. 

Instrucțiunile de operare sunt îmbunătățite în permanență. 

 Am actualizat echipamentul de lucru pentru echipa noastră, astfel, angajații au primit în echipamentul standard 

mănuși și mască de protecție, vizieră (după caz). 

 Asigurăm tuturor angajaților dezinfectant pentru mâini. 

 Am actualizat procedurile interne de lucru și am crescut frecvența spălării pe mâini și dezinfectării spațiilor și 

ustensilelor în timpul proceselor de lucru (atât în bucătărie, servire, curățenie, recepție, terasa grill). 

 Acordăm atenție dezinfectării mânerelor, balustradelor, întrerupătoarelor etc. în zonele auxiliare destinate 

angajaților, inclusiv vestiare. 

 Am eficientizat fluxurile interne pentru a limita deplasările în incintă și minimaliza contactele cu colegii, păstrând 

distanțarea socială. 

 Curățarea și dezinfectarea zilnică a echipamentului de lucru la temperaturi de 60 – 90 de grade, în funcție de 

material. 

 


