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Papillon standartları, dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından
belirlenen yöntem ve yönergelerle oluşturulmuştur.

Erol AKIN / Başkan Yardımcısı

Papillon Ailesi olarak uzun bir aradan sonra siz değerli misafirlerimiz ile tekrar
bir araya gelmekten büyük heyecan duyuyor ve sizlere tekrar Hoşgeldiniz demek
istiyoruz!
Alışmış olduğunuz Papillon konforunu, kalitesini ve hizmet standartlarını yeniden
sizlere yaşatıyor olmak ve Papillon Belvil tesisimizde yepyeni deneyimlere sizlerle
birlikte yelken açma fikri bizleri inanılmaz motive ediyor.
Yeni süreçte güvenli, sağlıklı ve rahat bir ortamda tatilinizi geçirmenizi sağlamak
için tüm ekibimizle birlikte son derece titiz ve detaylı bir çalışma yürüttük. Yıllardır
büyük bir özenle, her alanda takip ettiğimiz temizlik ve hijyen standartlarımıza bu
dönemde daha hassas yaklaşarak gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Bu kılavuzda,
yapılan çalışmaların bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bununla birlikte bizleri
bir adım öteye taşıyacak her türlü soru, öneri ve taleplerinizi paylaşmanızdan
mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.
Saygılarımızla

YÜKSELEN PAPILLON STANDARTLARI

MİSAFİR KABULÜ

Papillon Hotels App üzerinden online check-in işlemlerinizi yapabilir, taleplerinizi temassız
olarak ileterek en kısa sürede cevap alabilirsiniz.

Giriş işlemlerinizi hızlı tamamlamak için misafir ilişkileri departmanımızdan destek alabilirsiniz.

Talep etmeniz durumunda el dezenfektanı, maske, eldiven gibi kişisel koruyucu donanımları
tarafımızdan temin edebilirsiniz.
Bagajlarınız, giriş işlemleriniz esnasında bellboylarımız tarafından ULV (ultra low volume
teknolojisi) ile dezenfekte edilmektedir.
Tatiliniz süresince dilerseniz odanıza temizlik ve minibar dolumu için hiçbir çalışanımızın
girmemesini talep edebilirsiniz. Tüm taleplerinizi telefon veya misafir ilişkileri whats app
hattımız üzerinden bizlere bildirebilirsiniz.
Ödemelerinizde temassız pos cihazlarımızı kullanabilirsiniz.
Bu süreçte ziyaretçi politikamızı hepimizin sağlığını korumak için güncellemiş bulunmaktayız.
Anlayışınıza sığınarak sizlerin ve çalışanlarımızın özel ziyaretçilerini bir süreliğine tesisimize
kabul etmediğimizi bilmenizi isteriz.
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GENEL KULLANIM ALANLARI

Kullandığınız tüm alanlarda, diğer misafirlerimizle sosyal mesafenizi korumanıza yardımcı
olacak işaretlemeler yapılmış olup, alan kullanım kapasitelerimiz belirlenmiş ve bu doğrultuda
yeniden düzenlenmiştir.
Tüm kullanım alanlarında el dezenfektan dispenseri sayısı arttırılmıştır. Kişisel hijyen ve
temizliğinizi sağlamak için kullanabilirsiniz.
Havalandırma ve klima sistemlerinin açılış öncesi genel bakımları yapılmıştır. Bu alanlarda
periyodik rutin kontrollerimiz devam etmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
Tesisimizde 7/24 sağlık çalışanı bulunmakta olup, doktor ve muayene taleplerinizi resepsiyon,
misafir ilişkileri veya ilgili sağlık çalışanına iletebilirsiniz.
65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. hastalığı olan misafirlerimizin plaj ve yüzme
alanlarını kullanırken dikkatli olmalarını rica ederiz.
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YİYECEK İÇECEK ÜNİTELERİ

Tüm yeme içme ünitelerinde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm.
mesafe bırakılmıştır.
Bu süreçte masa tekstillerimiz kullanılmayacak olup, american servis, tuzluk, biberlik, peçete
gibi servis materyalleri tek kullanımlık olarak sunulacaktır.
Sizlere daha güvenli hizmet verebilmek için servis alanlarımızda sunum şekillerimizi yeniden
düzenledik. Açık büfelerimizde teması en aza indirmek için bariyerler bulunmakta ve yiyecek
servisi görevli arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır.
Ortak kullanım alanlarındaki çay/kahve makinası, içecek makinası gibi makinelerden servis
çalışanlarımız aracılığı ile içeceklerinizi alabilirsiniz.
Bu süreçte sabah, öğle ve akşam yemeklerinde açık büfe yiyecek servisi mutfak çalışanlarımız;
içecek servisi ise masalarınızda sipariş alınarak servis çalışanlarımız tarafından masalarınıza
yapılacaktır.
Bununla birlikte, farklı öğünlerde alternatif içeriklerle snack ve a’la carte restaurantlarımızı da
deneyimleyebilirseniz.
A’la carte restaurant sayımız artırılmış olup, rezervasyonlarınızı Papillon App üzerinden veya
misafir ilişkileri departmanımıza telefon yolu ile ulaşarak yapabilirsiniz.
Bu süreçte çocuk restaurantımız hizmet vermeyecek olup, sizlere yardımcı olabilmemiz için
özel taleplerinizi görevli arkadaşlarımıza iletmenizi rica ederiz.
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REBORN SPA

Tesisimizde Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunduğundan SPA, Hamam ve Sauna ünitelerimiz
aktif hizmet vermektedir.
Spa, Hamam ve Sauna rezervasyon sistemi ile çalışmaktadır. Talepleriniz için SPA
resepsiyonundan rezervasyon yaptırmanızı rica ederiz.
Hamam, sauna ve buhar banyosu gibi alanlarda kullanım süresi en fazla 30 dakika ile sınırlı olup,
bir sonraki kullanım için en az 15 dakika alan dezenfeksiyonu ve havalandırma yapılmaktadır.
İlgili alanların giriş çıkış saatleri ile maksimum kullanıcı sayıları sosyal mesafe kuralına göre
belirlenmiştir. Tüm girişlerde kapasite bilgilendirmeleri bulunmaktadır.
Reborn SPA alanlarında el antiseptiği/dezenfektan bulunmaktadır. Kişisel sağlığınız için
kullanmanızı rica ederiz.

Reborn Spa ünitelerinde uygun hava kalitesi sağlanmakta ve nem oranı takip edilmektedir.

Kullanımınıza sunulan kese, sabun, duş jeli, şampuan gibi malzemeler size özel, tek
kullanımlıktır.
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FITNESS CENTER

Spor salonu girişinde hijyen paspası ve el dezenfektanı kullanımınız için hazır bulunmaktadır.

Aynı anda maksimum kullanıcı sayısı belirlenmiş olup, rezervasyon sistemi ile hizmet
verilmektedir. Rezervasyonlarınızı Misafir İlişkileri Departmanımız ile oluşturabilirsiniz.
Fitness Salonumuzdan tüm misafirlerimizin faydalanabilmesi ve her kullanım sonrası gerekli
dezenfeksiyon ve havalandırma işlemlerinin yapılabilmesi için, belirlenmiş olan kullanım
sürelerine uymanız konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.
Fitness Salonu kullanım kurallarına uymanızı rica ederiz.
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EĞLENCE VE AKTİVİTELER

Animasyon sahne giriş kısmında ve aktivite alanlarında kullanımınız için alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı bulunmaktadır.
Eğlence ve Aktivite departmanımızın sizler için hazırladığı etkinlik ve Showlar, sosyal
mesafemizi koruyacak önlemlerimizle birlikte devam etmektedir. Animatör arkadaşlarımız
programlar ve bilgilendirmeler için sizlere her zaman yardımcı olacaktır.
Papy Kids alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılmış olup, her
alanda maksimum kullanıcı sayıları belirlenmiştir. Kapasiteye uygun kullanım sağlanabilmesi
için Papy Kids’e önceden rezervasyon yaptırmanızı rica ederiz.
Papy Kids aktivitelerimiz çocukların temiz havada daha fazla vakit geçirebileceği şekilde
planlanmıştır.
Çocuklarımızın sık temas ettiği yüzeyler, oyuncaklar, kapı kolları, minderler, vb. her aktivite ve
kullanım sonrasında görevli çalışanlarımız tarafından temizlenip dezenfekte edilmektedir ve
bu alanların havalandırması yapılmaktadır.
Gün sonunda tüm Papy Kids alanlarında detaylı temizlik yapıldıktan sonra temas edilen
yüzeyler ve tuvaletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ile mücadelede önerilen ULV
teknolojisi ile dezenfekte edilmektedir.
Bu süreçte hijyen tedbirlerimiz kapsamında minik parçalı ve/veya pelüş oyuncaklar
kaldırılmıştır.
Çocuklarımızın kullanımına sunulan her alanda görevli çalışanlarımız bulunmakta olup, kişisel
temizlik ve sosyal mesafe takipleri yapılmaktadır. Bu alandaki el dezenfektan/antiseptiklerinin
çocuklar tarafından gerektiğince kullanımı sağlanmaktadır.
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ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ

Çalışma arkadaşlarımızın tüm sağlık taramaları, yerel otoritelerin yönergeleri doğrultusunda
periyodik olarak yapılmaktadır.
Ekip arkadaşlarımızın ulaşım, konaklama ve yeme içme alanları sosyal mesafe kurallarına
uygun düzenlenmiştir.
İş Güvenliği Uzmanımızın danışmanlığında, çalışanlarımızın sağlık ve hijyen şartlarını
sağlamaya yönelik koruyucu önlemler alınmıştır.
Oluşturduğumuz hijyen ekipleri sizlerin ve çalışma arkadaşlarımızın sosyal yaşam alanlarının
dezenfeksiyonu için rutin çalışmalarını yürütmekte ve kayıtlarını tutmaktadır.
Bütün kademelerdeki her çalışanımıza kişisel temizlik ve hijyen, pandemi süreci bilgilendirme,
gıda güvenliği, kalite yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemi, iş güvenliği ve sağlığı yönetim
sistemleri, çevre yönetim sistemi vb. eğitimleri online kanallar üzerinden verilmektedir.
Gerekli durumlarda eğitimlerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yüz yüze de devam
etmektedir. Bütün eğitimlerimiz kayıt altına alınmakta ve belirli periyodlarda yinelenerek
çalışanlarımızın güncel kalması sağlanmaktadır.
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GENEL TEMİZLİK VE BAKIM

Odalarımızda yoğun temas edilen bazı malzemelerimizi (bloknot, kalem, otel directory gibi)
tedbir amaçlı olarak kaldırmış bulunmaktayız. Talep etmeniz halinde bizlere her zaman
ulaşabilirsiniz.
Odalarınızın detaylı temizliği yapıldıktan sonra tüm yüzeyler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi ile mücadelede önerilen ULV teknolojisi ile dezenfekte edilmektedir. Bu uygulama
sonrasında oda kapılarınıza hijyen bantları yapıştırılmakta ve odaya sizden önce başka birinin
girmesi engellenmektedir. Temizlik sonrası kapılarınızda bulunan hijyen bandını kaldırarak
odaya ilk giren sizler olmaktasınız.
Konaklamanız süresince odanıza temizlik, minibar dolumu veya teknik arıza giderimi için giren
tüm çalışanlarımız hijyen için gerekli olan kişisel koruyucu donanımları kullanmaktadır.
Kullanılan (check-out yapan) odalar, bir sonraki misafirlerimize gerekli temizlik, havalandırma
ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldıktan en az 12 saat sonra verilmektedir.
Housekeeping ve kalite departmanlarımız tarafından detaylı hijyen planları hazırlanmış olup,
genel kullanım alanlarında; WC, asansör, lobby, restaurant, resepsiyon ve bu alanlardaki
banko, şezlong, masa, sandalye, kapı kolu, düğme gibi sık temas edilen yüzeylerin gün içinde
dezenfeksiyon işlemleri tekrarlanmaktadır.
Ayrıca gün sonunda tüm alanlar, hijyen ekiplerimiz tarafından ULV (ultra low volume
teknolojisi) ile yeniden dezenfekte edilmektedir.
Koruyucu kişisel donanım atıklarınız için (maske, eldiven, vs) genel alanlarda bulunan gri atık
kutularımızı kullanmanızı rica ederiz.
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GIDA VE SU GÜVENLİĞİ

Tesisimizde hammadde kabul, gıda üretim, yeme ve içme alanlarımızda “ISO 22000:2005
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” standardının gerektirdiği kurallar yıllardır eksiksiz bir şekilde
uygulanmaktadır.
Bu süreçte, sizlere daha güvenli ortamlar sağlayabilmek üzere sunum ve üretim alanlarımız
güncellenmiş olup, ilgili alanlardaki denetimlerimiz daha sık aralıklarla yapılmaktadır.
Tesis açılış öncesi genel su sistemimiz detaylı olarak kontrol edilmiş, gerekli dezenfeksiyon
işlemleri yapılmıştır. İlgili yönetmelikler ve yasal şartlar doğrultusunda kontrollerimiz ve
dezenfeksiyon işlemlerimiz rutin olarak devam etmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
Gıda, su ve swap analizleri akredite laboratuvara periyodik olarak gönderilmekte ve kalite
departmanımız tarafından takip edilmektedir.
Tüm havuzlarımız yetkin çalışanlarımız tarafından kontrol edilmekte ve yapılan ölçümler
havuz defterlerinde kayıt altına alınmaktadır.
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