
 

 

 

Αγαπητέ επισκέπτη, 

Θα θέλαμε να σας παρέχουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι σας και τη διαμονή 

σας μαζί μας στο Sea View Hotel & Apartments στα Χανιά. 

Η ομάδα και η διεύθυνση του Sea View Hotel & Apartments συμμορφώνονται πλήρως με τις 

οδηγίες υγείας και ασφάλειας που παρέχονται από τους υπαλλήλους. 

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες διαμονής 

επιτυγχάνοντας επίσης τους κατάλληλους παράγοντες υγιεινής και ασφάλειας. Η ομάδα μας 

είναι εξοικειωμένη και εκπαιδευμένη στις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή 

ασφαλών υπηρεσιών. Τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων 

διαδικασιών, τα παρακάτω: 

 Συχνός καθαρισμός δημόσιων χώρων 

 Τοποθέτηση απολυμαντικών χεριών 

 Τακτική εκπαίδευση και παρακολούθηση των διαδικασιών με τα μέλη του υλικού μας 

 Παροχή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού σε όλους τους υπαλλήλους 

 

Εκτός από τα παραπάνω, θα θέλαμε να συμβουλεύουμε όλους τους επισκέπτες μας για τα 

εξής: 

 Σεβαστείτε τους εσωτερικούς κανόνες του ξενοδοχείου σχετικά με το COVID-19 και 

σεβαστείτε τα μέλη και άλλους επισκέπτες 



 Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται σε πινακίδες ή κοινοποιούνται από τα 

μέλη του προσωπικού 

 Διατηρήστε απόσταση 1,5 μέτρων από τα γύρω άτομα βρίσκεστε σε εσωτερικούς 

χώρους, ειδικά όταν περιμένετε στην ουρά 

 Η μέγιστη χωρητικότητα ατόμων στον ανελκυστήρα είναι δύο ενήλικες και τη χρήση 

μάσκας προσώπου απαιτείται 

 Χρησιμοποιείτε απολυμαντικά χεριών κατά την είσοδο στο κτίριο ή στους εσωτερικούς 

χώρους του ξενοδοχείου 

 Ενημερώστε τα μέλη σε περίπτωση που υπάρχει θέμα που σχετίζεται με την υγεία 

 

Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να παραθέτουν τις προτάσεις τις οποίες πιστεύουν ότι 

θα βελτιώσουν τις διαδικασίες μας. 

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία και την ευημερία των επισκεπτών μας, των 

υπαλλήλων και της κοινότητάς μας, παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση του νέου 

κορωνοϊού (covid-19) μέσω τακτικών ενημερώσεων και καθοδήγησης από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Υγείας (EODY) και το Εθνικό Υπουργείο Υγείας, καθώς και πρόσθετες 

κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οργανώσεις. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Passenger 

Locator (PLF) εδώ 48 ώρες πριν από το ταξίδι και θα λάβουν ειδικούς κωδικούς που θα 

σαρωθούν κατά την άφιξη (σε αεροδρόμια, λιμάνια και παραμεθόριες περιοχές) για να 

προσδιοριστεί εάν οι επισκέπτες θα επιτρέπεται να προχωρήσει ή να ελεγχθεί. 

Με βάση το επαγγελματικό επίπεδο των προϊόντων μας, μαζί με τις οδηγίες ασφαλείας που 

παρέχουμε, πιστεύουμε ότι θα μπορείτε να απολαύσετε μια ασφαλή και αξιοσημείωτη διαμονή 

μαζί μας. 

 

Με εκτίμηση, 

Αντώνης Μπιτσάκης 

Ξενοδοχείο: Sea View Hotel & Apartments 

Διεύθυνση: Κάτω Δαράτσο, Χανιά, Ελλάδα 73100 

Τηλέφωνο: +302821097606 

e-mail: info@seaview-chania.com  

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_485
https://travel.gov.gr/#/

