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¡Welkom !
Bij Hotel Indalo Park passen we een reeks
buitengewone MAATREGELEN en PROCEDURES toe om
de GEZONDHEID van u en onze teams te
beschermen.

MAXIMALE BEVEILIGING
In

navolging

van

de

aanbevelingen

van

de

gezondheids- en veiligheidsautoriteiten, hebben we
een

reeks

opgesteld

specifieke
om

het

maatregelen
risico

tegen

en

protocollen
Covid-19

minimaliseren.Vooral de

HYGIËNE, DESINFECTIE EN
REINIGING.

Kom en geniet zoals u
altijd hebt gedaan, met totale
RUST

te

Maatregelen en

protocollen

NIEUWE REINIGING EN DESINFECTIE PROTOCOLLEN:
Reiniging en desinfectie op kritieke punten,
versterkt met protocollen en virus dodende
producten die zijn goedgekeurd en
aanbevolen door de gezondheidsdienst
van de overheid.

DIRECTIECOMITE
We hebben dit comité opgericht dat bestaat uit
hotelpersoneel en de afdeling Arbeidsrisico
preventie om efficiënt en gecoördineerd op het
gebied van gezondheid en veiligheid te werken.

Continue . . .
OPLEIDING WERKNEMERS EN BESCHERMENDE
UITRUSTING
Opleiding en vorming voor alle werknemers in
risicopreventie en gezondheid. Verdeling van de
uitrusting en beschermingsmaatregelen die nodig
zijn om de gezondheid van onze werknemers en
gasten te garanderen.

NIEUW ONDERHOUDSPROTOCOL:
Bijgewerkt protocol aangepast aan de nieuwe
situatie. De airconditioningkanalen zijn
gedesinfecteerd voordat het hotel open gaat en de
filters worden constant onderhouden.

Hoe gaat uw vakantie
eruitzien in hotel
Indalo Park?
We zullen er alles aan doen om u een PRACHTIGE
vakantie te bezorgen. Vanuit het denken aan
VERANTWOORDELIJKHEID en algemeen welzijn, zijn
bepaalde maatregelen genomen. Maar altijd op zoek
naar uw VEILIGHEID, RUST, PLEZIER en ONTSPANNING.

Het ordt een ander jaar, maar we zullen proberen
het BETER te maken dan de voorgaande!

Service en klantenservice worden nog
exclusiever en persoonlijker

We zullen de capaciteit van onze

faciliteiten verminderen en onze diensten
aanpassen om u er zo optimaal mogelijk
te laten genieten.

Samenvatting van maatregelen
HET

ZAL WORDEN AANGEPAST
DE VERANDERINGEN IN
DE WETGEVING

1 Schermen
Beschermende schermen
bij de receptie voo
een veiligere
klantenservice.

3 Info/Signalen
Posters en labels met
informatie over de
genomen preventieve
maatregelen.

AAN

2 Gel
Hydroalcoholische
gel dispensers worden in
de gemeenschappelijke
ruimtes van het hotel
geplaatst.

4 Zonnebedden
Nieuw protocol voor
het gebruik en de
distributie van
ligbedden, evenals
hun dagelijkse
desinfecte

5 Zwembaden
We volgen de
regelgeving omtrent
zwembadcapaciteit en
verhogen de hygiëne- en
desinfectiemaatregelen.
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HET

ZAL WORDEN AANGEPAST AAN
DE VERANDERINGEN IN DE
WETGEVING.

6 Ventilatie
Wij geloven in constante
luchtverversing, dus
ventileren we zoveel
mogelijk de
gemeenschappelijke
ruimtes,

8 Maskers
Het gebruik van maskers
wordt in het hele land
gereguleerd door de
gezondheidsautoriteiten
.
Tegenwoordig is in
Spanje het gebruik van
het masker binnenshuis
verplicht.

7 Animatie
De animatieactiviteiten
worden aangepast zodat
het entertainment
ondanks de
preventiemaatregelen
niet verloren gaat.

9 Restaurants
Het menu wordt vervangen
door een digitaal menu
middels een QR-code.
Er zullen protocollen
worden toegepast om een 
goede voedselverwerking
en desinfectie van fruit
en groenten te
garanderen

www.indalopark.com
@indalopark
@hotelindalopark

