
НОВИ СТАНДАРДИ, TRAVEL SAFE ! * 

За да се обезбеди најважната вредност што ја имаме - нашето здравје, а 

во согласност со официјалниот здравствен протокол објавен од Грчката 

Влада на 3 јуни 2020 година, ова лето, гостите ќе го доживеат својот 

одмор нешто поинаку, но во исто време, без да одземе ништо од 

суштината. Сè е на место и ние сме подготвени да го исполниме нашето 

ветување. 

Затоа, за време на престојот на нашите гости во хотелите, некои услуги ќе 

бидат обезбедени на различен начин и ние ги истакнуваме најважните 

како што следува: 

ONLINE CHECK-IN Во многу хотели можете да се најавите преку интернет 

користејќи ја веб-страницата на хотелот или користејќи го вашиот паметен 

телефон. 

ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ХОТЕЛОТ 

Според здравствените протоколи на грчката влада, новите часови на 

пријавување / излегување треба да: 

Пријавување по 15:00 часот 

Одјавување пред 11:00 часот 

 

ПРАВИЛО НА ДИСТАНЦИРАЊЕ 

Сите вработени во јавните места на хотелот се должни да држат 

оддалеченост од 1,5 до 2 метри едни од други и од гостите. Масите во 

ресторанот се чистат само кога гостинот не е на масата. 

ХОТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ  

Персоналот на хотелот е обучен за ефикасно спречување на можни случаи 

на инфекција во хотелот. 

РЕСТОРАНТ  

Намалување на  капацитетите во хотелските ресторани или ќе се прошири 

услужното подрачје. Масите се поставени со минимално растојание од 1,5 

метри. 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ОБРОЦИТЕ 

За да им се понуди на сите гости доволно простор, се препорачува да се 

прошират времето на отворање на рестораните. Многу хотели ќе ја следат 

оваа препорака. 

 

 



 

 

ЗАБАВА И АКТИВНОСТИ 

Ќе сеспроведуваат само настани, спорт и забава со мал број учесници и 

без близок контакт. На пример, може да се одржи голф или тенис, но не и 

турнир во фудбал. Спа понудата ќе биде прилагодена, а грижата за децата 

ќе биде усогласена со новите стандарди во согласност со барањата на 

здравствените протоколи на грчката влада. 

ДИСПЕНЗЕРИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА  

Бројот на распрскувачи за дезинфекција во хотелот е значително 

зголемен, така што гостите и вработените можат да ги дезинфицираат 

своите раце на сите важни точки за контакт. Ова ги вклучува, на пример, 

сите места каде што се нудат храна и пијалоци, спортски објекти и лоби. 

ОДРЖУВАЊЕ 

Сите простории се чистат со специјална опрема за чистење и материјал кој 

исто така ги елиминира потенцијалните вируси Covid-19 пред доаѓањето 

на нови гости. Особено внимание се посветува на местата за чистење во 

бањата, масичките до  креветите или уредите за дневни потреби, како што 

е далечинскиот управувач на телевизорот. 

ПОМАЛКУ SELF SERVICE УСЛУГИ 

Каде и да е можно, персоналот ќе служи храна и пијалоци на гостите. 

Понудите за самопослужување, како што се buffets, се препорачува да се 

користат помалку, односно персоналот ќе врши послужување.  За 

персоналот се потребни заштитни маски. 

ДОПОЛНИТЕЛНИ  УСЛУГИ 

Во зависност од хотелот, некои услуги во сезоната 2020 ќе бидат целосно 

отстранети или значително прилагодени на новите стандард 

 

***Горенаведените стандарди се најприменливи. Хотелите имаат  

дискреционо право да следат построги мерки или да следат препораки, 

како индикативни и не ексклузивни, да ги продолжат работните часови на 

рестораните или отворањето на базените и слично. Приоритет на 

хотелите, според законот и упатствата на СЗО, е да се обезбеди 

најбезбеден можен престој. 

Greek Government’s full Health Protocol 2020:  

http://www.mintour.gov.gr/en/PressRoom/News/health-protocols-for-tourism-businesses 

http://www.mintour.gov.gr/en/PressRoom/News/health-protocols-for-tourism-businesses

