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Değerli Konuklarımız,

Siz değerli misa�rlerimize kapılarımızı yeniden açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Hizmete ara verdiğimiz dönemde, konuklarımıza sağlıkla, güvenle ve keyi�e geçirecekleri bir konaklama deneyimi 
sunmak için bir dizi hazırlık gerçekleştirdik. Sağlığınızı önceliğimiz olarak kabul ederek hijyen koşullarını en üst seviyeye 
çıkarırken, konforunuzdan da hiçbir şekilde taviz vermemeyi esas aldık. 

COVID-19 Pandemisi dolayısıyla olası tüm riskleri dikkate almak suretiyle artırdığımız hijyen ve temizlik önlemlerimizi 
bu manifesto vasıtası ile sizlerle paylaşmak isteriz.

Sağlıklı, güzel günlerde buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla,

ISG Airport Hotel
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ISG Airport Hotel olarak hijyen ve temizlik standartları ile ilgili uyguladığımız mevcut 
prosedürümüze, Covid-19 Pandemisi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve T.C. Sağlık 
Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiye kararlarını dikkate alarak yeni standartlar ve bazı 
yeni düzenlemeler ekledik. Ayrıca tüm personelimize Covid-19 ile ilgili korunma ve bilgilendirme 
eğitimleri verdik. 
Salgının, ülkemizde baş göstermesinin hemen ardından, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı'nın (ISG) terminal işletmecisi ISG bünyesinde oluşturduğumuz Pandemi İzleme 
Komitemiz ve ISG Airport Hotel bünyesindeki ilgili tüm birimlerimiz, gündemi ve gelişmeleri devamlı 
takip etmeye başladılar. Hazırlanan eylem planları çerçevesinde, bu birimlerimiz önümüzdeki 
süreçte de yakın takibe devam edecek, yeni gelişmelere göre gerekmesi halinde otel bünyesindeki 
prosedürlerde ihtiyaç olabilecek düzenlemeleri yapmayı sürdüreceklerdir.  

Bu çerçevede aldığımız önlemlerin en başında dezenfeksiyon uygulamaları gelmektedir.
Otelimizde bulunan misa�r odaları, restoran, bar, genel mekanlar ve tüm diğer misa�r alanları ile 
mutfak alanları, personel kullanım alanları, o�sler ve depolarımız detaylı bir şekilde, etkileri bilinen ve 
onaylanan Hidrojen Peroksit bazlı malzeme ile dezenfekte edilmiştir. Mekanların temizliği esnasında 
uygun dozda ve doğru kimyasalların kullanılması sağlanmakta ve bu konuda personelimize de 
uzman ekipler tarafından eğitimler verilmiştir. 
Profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan dezenfeksiyon işlemlerine periyodik olarak devam 
edilecektir. Ayrıca otelimiz bünyesinde oluşturulan gezici dezenfeksiyon ekiplerimiz de görev 
yapacaktır. 
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Siz değerli misa�rlerimize hizmet veren tüm çalışanlarımızın sağlığını, her zaman olduğu gibi bu 
dönemde de önceliğimiz olarak görüyoruz. Hem onların, hem de temas halinde oldukları herkesin 
sağlığı bakımından kapsamlı ve etkili bir genel hijyen uygulamasına geçtik. Personelimiz nezdinde 
aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar şu şekildedir:

Öncelikle tüm personelimize, salgın ve alınması gereken önlemler konusunda uzman �rma ve 
sağlık ekipleri tarafından eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler dönem dönem tekrarlanmaktadır.

Çalışanlarımızın işe geliş ve gidişlerinde kullandıkları transfer araçları her servis öncesi ve 
sonrasında dezenfekte edilmektedir. 

Çalışanlarımız transferler sırasında koruyucu maske takmak zorundadır ve transfer araçlarının 
kapasiteleri yüzde 50 oranında kullanıldığından güvenli �ziki mesafe kuralı uygulanmaktadır.

Çalışanlarımız işbaşı yapmadan önce genel sağlık taramasından geçirilmekte ve dijital 
termometrelerle ateş ölçümleri yapılmaktadır. 

Kendisini iyi hissetmeyen personelimize işyerine gelmemesi ve izleyeceği prosedürler 
konusunda talimat verilmiştir.

Personel üniformaları sıklıkla değiştirilerek yıkanmakta ve personelimiz işbaşı yapmadan önce 
dezenfekte uygulamasından geçmektedirler.

Personel ortak kullanım alanlarında ve geri plandaki çalışma ünitelerinde dezenfektan üniteleri 
yerleştirilmiştir. 

Kat hizmetleri, temizlik hizmetleri, yiyecek ve içecek üretim alanlarında ve mutfakta  görev alan 
personelimize maske ve tek kullanımlık eldiven takma zorunluluğu getirilmiştir. 

Personel ortak kullanım alanlarında da güvenli �ziki mesafe kuralı uygulanmaktadır. Bu alanlarda 
ayrıca pandemi ve uyulması gereken hijyen kurallarının hatırlatıldığı a�şler, broşürler 
bulunmaktadır.  

Her çalışanımız, misa�rlerimiz ile sosyal mesafe kuralını uygulamaktadır. 

ÇALIŞANLARIMIZLA İLGİLİ
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Bagajlar otelimize girişte dezenfekte edilecektir.  

Otel girişlerinde maske kontrolü yapılmaktadır. Maskesi olmayan misa�rimiz ve personelimiz  
için otel girişinde maske tedarik edilmektedir. 

X-Ray önü otel döner kapı aralığına sosyal mesafe çizgileri yerleştirilmiştir, Vücut Tarayıcı 
cihazı yeterli mesafeye çekilmiştir.

Temassız ateş ölçer ile tüm misa�rlerimizin ateşi otel girişinde kontrol edilmektedir.

Ateş ölçümü sonrasında, ateşi yüksek çıkan misa�rlerimiz, belirlenen karantina bölgesinde 
gözlem altına alınmakta ve sağlık birimleri ile temasa geçilmektedir. 

Bagaj araması gerektiren durumlarda, olası bir teması engellemek için misa�rlerimizin 
bagajını kendilerinin açması istenmektedir.

Otel girişinde bulunan güvenlik personelimize siperlikli maske kullanması zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Tüm X-ray ve badyalar periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.

Otel IP TV’lerinde Covid-19 ile ilgili güvenlik ve hijyen bilgilendirmeleri yapılmaktadır. 

Çocuklar için IP TV üzerinden Covid-19 bilgilendirme animasyonu yayınlanmaktadır.

Otel girişine Covid-19 bilgilendirme panosu oluşturulmuştur.

Otel ve personel girişine dezenfektan standı yerleştirilmiştir.

OTEL GİRİŞİNDE ALDIĞIMIZ
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Transfer aracını kullanan personelimize siperlikli maske kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Transfer araçlarımızda el dezenfektanı bulunmaktadır. 

Transfer araçlarına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenleyici uyarılar yerleştirilmiştir.

Araca giriş esnasında, maskesi bulunmayan misa�rlerimize maske tedarik edilmektedir. 

Transfer aracımız gün içerisinde sıklıkla dezenfekte edilmektedir. 

Terminalde, gelen yolcu katında 17. kolonda yer alan Otel Transfer noktasında bulunan 
telefonun düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır. 

TRANSFER ARAÇLARINDA ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Otelimizin lobi alanı düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 

Otelimizin lobi misa�r tuvaletleri ve kapı kolları düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 

Otelimizin lobi alanına el dezenfektan standı yerleştirilmiştir. 

Lobi misa�r asansör çağırma butonları, asansör içi alanı ve butonları düzenli olarak dezenfekte 
edilmektedir. 

Misa�rlerimizin genel asansörleri kullanmak istememesi durumunda, Lobi alanından katlara 
çıkan yangın kapılarının sürekli açık tutulması ve kullanımı sağlanmıştır.

Resepsiyon alanına yakın bölgede, sosyal mesafeyi korumak için yer çizgileri yerleştirilmiştir.  

Lobi alanında bulunan Blue Sky Bar oturma düzeni, sosyal mesafeye uygun olarak yeniden 
düzenlenmiştir.

Oda servisi yapan personelimize maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Oda servisinde kullanılan tüm ekipman, her servis sonrası dezenfekte edilmektedir. 

Lobi asansör önü TV’de, Covid-19 ile ilgili Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

Lobi oturma alanı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda, asansör içi zeminlere mesafe belirten uyarıcı etiketler 
yerleştirilmiştir.

OTEL LOBİ ALANINDA ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Her misa�rimize girişte sağlık anketi doldurtulmaktadır.

Resepsiyon deski düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

Resepsiyon deski sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenmiştir. 

Kullanılacak olan her oda kartı, misa�rimize verilmeden önce dezenfekte edilerek kendilerine 
verilecektir. 

Misa�r bagajları, misa�rlerimizin talebi doğrultusunda, bellboy tarafından farklı bir asansör ile 
odalara çıkartılacaktır.

Resepsiyonda görev yapan personeller için, maske ve siperlik kullanım zorunluluğu getirilmiştir.

Resepsiyon ve Yiyecek İçecek bölümünde ödeme için kredi kartı kullanmak isteyen misa�rlerimiz 
için temassız ödeme opsiyonu hizmete sokulmuştur. 

RESEPSİYONDA ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Restoranın iç kısmı, sosyal mesafe kurallına uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Tüm yeme içme alanları, Turizm Bakanlığı’nın talimatlarına uygun şekilde sıklıkla dezenfekte 
edilmektedir

Her kullanım sonrasında masalar ve sandalyeler, Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan ile 
dezenfekte edilmektedir

Restoran girişinde ve içerisinde çeşitli noktalarda, el dezenfektan stantları bulunmaktadır.

Misa�rlerimizin isteği doğrultusunda, kahve ve çay servisleri opsiyonel olarak porselen, cam ya 
da tek kullanımlık karton bardak ile yapılacaktır. 

Çatal, kaşık, bıçak gibi servis ürünleri ile tuzluk, karabiberlik ve soslar tek kullanımlık paketler 
içerisinde servis edilecektir.

Dış alanda bulunan masa ve sandalyeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Kahvaltı büfesi kaldırılarak, sadece odalara kahvaltı tabağı servisi yapılmaktadır.

Restorantımızda temasın önlenebilmesi adına, QR Kodlu Menü uygulamasına geçilmiştir.

YİYECEK İÇECEK SERVİSİNDE ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Odaların dezenfeksiyon uygulamaları, her misa�r çıkışından sonra uygun biyosidal ürünler ile 
yapılmaktadır

Oda temizliği esnasında, tek kullanımlık temizlik bezleri kullanılmaktadır. 

Hizmet alınan çamaşır ve kuru temizleme �rmalarının, uygunluk belgeleri kontrol edilmektedir. 

Kat arabaları da dahil olmak üzere tüm ekipmanlar, düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

Her oda temizliğinde, tüm temas noktalarında, Sağlık Bakanlığı onaylı Hidrojen Peroksit bazlı 
dezenfektan kullanılmaktadır.

Otelin her katında asansör önlerine, dezenfektan stantları konumlandırılmıştır.

ODA TEMİZLİĞİNDE ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Mutfak girişine dezenfektan havuzu yerleştirilmiştir.  

Mutfak personelinin ve mutfak alanının hijyen standartlarına uygunluğu, Executive Chef ve Gıda 
Teknikerimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir.  

Mutfak personeli için, üretim esnasında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 

Mutfak alanına giriş ve çıkışlar kayıt altına alınarak, mutfak personeli ve ilgili personel haricinde 
girişlere izin verilmemektedir. 

Mutfakta kullanılan malzemeler, 65 derece üzerindeki ısı ve uygun temizlik maddeleriyle 
temizlenmektedir. 

Mutfakta kullanılan bıçaklar için UV sanitize dolabı kullanılmaktadır. Her vardiya sonunda 
kullanılan bıçaklar en az 2 saat UV dolabında muhafaza edilmektedir. 

Kesme tahtaları düzenli olarak klorin havuzunda temizlenmektedir.

MUTFAKTA ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Gelen tüm malzemeler, otel dışarısında oluşturulmuş olan mal kabul alanında, 
hijyen kontrolü yapılarak otel içerisine alınmaktadır.

MAL KABULDE ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ

Personel yemekhanesinde bulunması gereken toplam kişi sayısı belirlenerek, 
personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır.  

Yemek alımı sırasında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Yemekler büfe şeklinde verilmemekte, kişiye özel paketler ile servis edilmektedir. 

Personel yemekhanesi, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Personel dinlenme alanı, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

Personel yemekhanesi ve dinlenme alanı düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 

Personel kullanımı için el dezenfektan üniteleri, personelin kullanım alanlarına 
yerleştirilmiş ve gerekli eğitimler, eğitim departmanı tarafından verilmiştir.

PERSONEL YEMEKHANESİ VE DİNLENME ALANINDA
ALINAN ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Satış personeli, tüm müşteri görüşmelerini online olarak gerçekleştirmektedir.

Gelen ziyaretçiler ile olan görüşmelerde sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır.

SATIŞ VE REZERVASYON BİRİMİNDE ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ

O�s çalışanlarının, kendi alanlarındaki hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda 
gerekli eğitimler verilmiştir.

O�s çalışanlarının dışarıdan yiyecek ve içecek ile o�se gelmeleri yasaklanmıştır. 

O�sler kapanış saatinden hemen sonra Housekeeping personeli tarafından dezenfekte 
edilmektedir. 

OFİS ÇALIŞANLARI İÇİN ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ
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Personel soyunma odalarına el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

Personel soyunma odaları belirli periyotlarda dezenfekte edilmektedir.

Personel soyunma odalarında Covid19 bilgilendirme a�şleri bulunmaktadır.

Personel soyunma odalarında aynı anda bulunacak kişi sayısı ve sosyal mesafe 
bilgilendirmeleri yapılmıştır. 

PERSONEL SOYUNMA ALANLARINDA ALINAN
ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ



AIRPORT HOTEL

Ülkemizin salgınla mücadelesinde, hepimizin göstereceği hassasiyet ve 
kurallara uyumu büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte göstereceğimiz 

dikkat ve özenle, el ele vererek bugünleri en kısa zamanda 
atlatacağımıza yürekten inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz.


