
 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Guests; 

As we are all going through rough days; we, as Elista Hotel & Spa crew, recognize the 

importance of putting our mask on, paying close attention to social distance and being 

mindful of our hygiene. We have listed the precautions we take in our hotel, and the 

precautions we kindly ask of you as our guests. 

 

 During each check-in, we measure our guests’ body temperature, check their HES code and notify the regional 

Police Department.   

 In our common sitting areas, in order to prevent Covid-19 from spreading, we take precautions by placing our 

sunbeds, couches, chairs in a social distanced order. All of our properties are disinfected every morning, 

especially our tables, towels, chairs. 

 During each check-out, hotel rooms are disinfected thoroughly and ventilated for 48 hours.  

 We follow the mandates of the Ministry of Health very carefully.  

 Unfortunately, our Spa & Wellness Center will not be operating this season for precautionary reasons.  

 Our staff is to wear a mask during all services. They have been trained and been made aware of Covid-19 

requirements. 

 Our staff’s body temperature is taken every morning and night.  

 

From you; 

 During your vacation, we kindly ask you to be thoughtful of your social distance.  

 In case you witness symptoms of Covid-19 amongst other guests or yourself, please report to the    

reception immediately.  

 

 

We are looking forward offering you the most enjoyable vacation of your life in a Covid-

free environment.  

 

Elista Hotel & Spa Family 
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Değerli misafirimiz;  

Hep birlikte zor günlerden geçmekteyiz. Bu günleri atlatabilmenin, kendimizin ve 

sevdiklerimizin sağlığını koruyabilmenin yolunun maske, mesafe ve temizlik olduğunun 

farkındayız. Bizler, Elista Hotel & Spa ekibi olarak aldığımız önlemleri ve hepimizin sağlığı 

için sizlerden ricalarımızı aşağıdaki gibi sıraladık.  

 

 Misafirlerimiz otelimize giriş yaparken vücut ısıları ölçülüp, HES kodları alınmakta ve bölge jandarmasına 

bildirilmektedir.  

 Otelimizin ortak alanlarında oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemlerimizi almaktayız. Bu anlamda, oturma alanları 

fiziki mesafe kurallarına göre düzenlenmekte ve personelimiz kalabalık gruplar halinde oturan misafirlerimizi 

uyarabilmektedir.  

 Odalarımız her check-out işlemi sonrasında detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edilmekte ve 48 saat 

havalandırılmaktadır.  

 Otelimizin tüm ortak alanları her sabah düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Özellikle birebir temasınızın 

bulunduğu (şezlonglar, havlular, masa ve sandalyeler vs) alanlarda çift dezenfektasyon yapılmaktadır. 

 Tüm dezenfektasyon işlemleri Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun şekilde yapılmaktadır.   

 Covid19 önlemleri kapsamında, sezon boyunca Spa & Wellness Center’ımız kapalı olacaktır. 

 Personellerimiz hizmet sırasında maske takıyor olacaktır.  

 Personellerimize Covid19 salgını konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından tüm eğitimler verilmiştir.  

 Personellerimize günlük giriş ve çıkışlarında düzenli olarak ateş ölçümü yapılmaktadır. 

 

Sizlerden; 

 Tatil süresince sosyal mesafeye dikkat etmenizi, kalabalık gruplar halinde oturmamanızı rica ederiz. 

 Kendinizde veya çevrenizde Covid19 semptomları gördüğünüzde resepsiyona haber vermenizi rica ederiz. 

 

 

Bizler, sizlere sağlıklı, keyifli ve güvenli bir tatil deneyimi yaşatmak için hazırız.  

En yakın zamanda bu zor günleri geride bırakarak, sağlıklı günlerde biraraya gelmek dileğiyle,  

Elista Hotel & Spa Ailesi 


