
OUR COVID-19 POLICY
 

Η ΠΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
 

  

 

 

The hotel is certified by the Greek
Ministry of Tourism for applying

the safety protocols and for
following Greek's Government

guidelines.
 

 
Το ξενοδοχείο έχει

πιστοποιηθεί από το
Υπουργείο Τουρισμού για την

τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων και των

κατευθύνσεων της Ελληνικής
Κυβέρνησης.

 



OUR COVID-19 POLICY
 

 
All hotel linens and towels (by Coco-mat)
are washed and disinfected in Athens by
Spick and Span Professional Laundry
Services.
Spick and Span fully complies with all
hygiene requirements and is awarded with
a Hygiene Certificate by the RAL German
Institute for Quality Assurance and
Certification and an ISO certificate by TUV
Austria Group.

 
  

The reception area is disinfected frequently
and guests are advised to keep physical
distancing measures. 
Sanitizers are also available at the reception
area.

 
All kitchen staff uses personal protection
such as masks, gloves and sanitation
products, according to safety protocols

 
The restaurants' seating areas comply with
government measures for physical
distancing.
Table setting also complies with the safety
guidelines.

 

 
A medical emergency kit including
personal protection items  is available at
the Hotel Management Office.
Paros public health center is located in
Parikia and operates 24h.
A number of private medical centers also
operates in Paros and can adress a wide
range of medical issues (including testing
for covid-19).

 

 
The hotel uses EcoLab certified products
for covid-19. 
House keeping staff uses necessary
protection according to safety protocols
and guidelines. 
Rooms are cleaned with high temperature
device before guests' arrival and all
precautions are taken regarding room
amenities and devices.

 
Hotel staff members are trained and follow
all required hygiene and safety protocols
including personal protection, hand
cleaning and keeping distance.
The hotel performs increased cleaning in all
staff and supply areas. 

ROOM
CLEANING

 

FOR  FURTHER  INFORMATION  PLEASE  DO  NOT  HESITATE  TO

CONTACT  US  AT :

info@acquamarina.gr    +30 22840 43281
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Η ΠΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
 

 
Τα λινά που χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο όπως
και οι πετσέτες (coco-mat) πλένονται και
απολυμαίνονται  σε ειδικές εγκαταστάσεις στην
Αθήνα από την εταιρία  Spick and Span
Professional Laundry Services.
Η εταιρία Spick and Span τηρεί αυστήρα όλες τις
απαιτούμενες προδιαγραφές και διαθέτει
Πιστοποιητικό Hygiene Certificate από το RAL
German Institute for Quality Assurance and
Certification καθώς και Πιστοποίηση ISO από την
TUV Austria Group.

 

 
Το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί πιστοποιημένα
καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα της
εταιρείας EcoLab για τον κορωνοϊο.
Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί όλα
τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής προστασίας. 
Τα δωμάτια καθαρίζονται με ατμοκαθαριστή πριν
την άφιξη και τηρούνται όλα τα απαιτούμενα
μέτρα υγιεινής όσον αφορά τις συσκευές και
αντικείμενα του δωματίου.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

 

 
Ο χώρος της Υποδοχής απολυμαίνεται συχνά και
υπάρχει ειδική σήμανση  προκειμένου να
τηρούνται οι οριζόμενες αποστάσεις.
Στο χώρο της Υποδοχής υπάρχει διαθέσιμο
απολυμαντικό χεριών.

 
Το προσωπικό που εργάζεται στις κουζίνες
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής
προστασίας και υγιεινής, όπως μάσκες, γάντια και
απολύμανση χεριών.  

Τα τραπέζια και τα καθίσματα στα εστιατόρια
είναι τοποθετημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα
μέτρα τήρησης των αποστάσεων.
Το στρώσιμο των τραπεζιών γίνεται σύμφωνα με
τις οριζόμενες κατευθύνσεις.

 
Το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι
εκπαιδευμένο και τηρεί όλα τα απαιτούμενα
πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία
αφορούν μεταξύ άλλων στα μέτρα ατομικής
προστασίας, πλύσιμο χεριών και τήρηση
αποστάσεων.
Οι χώροι συγκέντρωσης του προσωπικού καθώς
και οι χώροι προμηθειών απολυμαίνονται
τακτικά.

ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΚΟΥΖΙΝΑ
 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ &
ΜΠΑΡ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 

 
Στο χώρο του Γραφείου Διοίκησης υπάρχει
φαρμακευτικό υλικό και είδη ατομικής
προστασίας σε περίπτωση ανάγκης.
To Κέντρο Υγείας της Πάρου βρίσκεται στην
Παροικιά και λειτουργεί όλο το 24ωρο.
Στην Πάρο λειτουργούν επίσης ιδιωτικά ιατρικά
κέντρα που αντιμετωπίζουν μεγάλο εύρος
ιατρικών θεμάτων. 

 

ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ :

info@acquamarina.gr    +30 22840 43281

ΚΕΝΤΡΑ
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ΛΙΝΑ &
ΠΕΤΣΕΤΕΣ

 


