PROTOKOL ZDRAVSTVENIH, HIGIENSKIH IN
VARNOSTNIH STANDARDOV

ZAVEZANOST
VARNOSTI

Želimo vam varno in odgovorno vrnitev k potovanjem.
V Iliriji d. d. odgovorno skrbimo za zdravje in varnost svojih gostov, zaposlenih in okolja, v katerem
delujemo. Do zdaj uporabljane visoke standarde higiene in čistoče smo dodatno izboljšali ter sprejeli
potrebne ukrepe za povečano higieno in sanitarne
razmere, da vam lahko zagotovimo varno in zdravo
bivanje v svojih hotelih, kampih, marini ter naših restavracijah in barih.
Naše osebje je opravilo ustrezno usposabljanje in
se zaveda nujnosti vsakdanjega izvajanja higienskih
ukrepov. Pri izbiri razkuževalnih sredstev so bili izbrani izdelki, ki ustrezajo predpisom in uspešno reducirajo mikroorganizme.

Pri prizadevanju, da nenehno skrbimo za svoje goste
in jim ponudimo edinstveno izkušnjo bivanja v svojih nastanitvenih zmogljivostih, bo Ilirija d. d. nadaljevala z izvajanjem zdravstvenih in varnostnih ukrepov,
usklajenih s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in upoštevajoč protokole Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC) o varnih potovanjih.
Pred potovanjem vam priporočamo, da preverite nasvet vlade o potovanjih in spletno mesto Svetovne
zdravstvene organizacije, in sicer zaradi najnovejših
informacij o destinacijah in dovoljenih potovanjih iz
vsake države.
wttc.org
Veselimo se skorajšnjega srečanja in upamo, da boste
do takrat ostali varni.

ILIRIJA d.d.
Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru
T +385 23 383 556
E sales@ilirijabiograd.com
www.ilirijabiograd.com
www.campsoline.com
www.marinakornati.com
www.arsenalzadar.com

1

FLEKSIBILNE
REZERVACIJE
/ODPOVEDNI
POGOJI
FLEKSIBILNE
REZERVACIJE V LETU 2021
Hoteli / Kamp
Za vse rezervacije v letu 2021 velja fleksibilna politika rezervacij, neodvisno od cenika ali paketa, ki ga rezervirate prek naših neposrednih kanalov prodaje. To
pomeni, da lahko brezplačno odpoveste rezervacijo
od 4 do 7 dni pred prihodom, lahko pa spremenite
termin svojega potovanja do štiri dni pred prihodom.
Več informacij
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ZDRAVSTVENI
IN VARNOSTNI
UKREPI V
SKUPNIH
PROSTORIH
HOTEL / KAMP / MARINA
Recepcija in lobi

• Certificirani vsi objekti Ilirije d. d. (hoteli, kamp, marina, gostinski objekti in drugo) s certifikatom Safe
stay in Croatia.
• Vodja zdravstvenega nadzora na ravni podjetja skrbi
za vse predpise in standarde zdravstvenih in varnostnih ukrepov ter je na voljo 24 h/7 dni na teden
Ivana Benčić, san. inž., Vodja zdravstvenega nadzora
in varstva okolja
e-mail: ivanab@ilirijabiograd.com
GSM: 098314272
• Brezstično plačevanje s kartico zvestobe/zapestnico
• Digitalno dostopne informacije in ceniki.
• Predpisani standardi in postopki v primeru, da je
oseba pozitivna na COVID-19.
• Osebje je usposobljeno in se zaveda nujnosti vsakdanjega izvajanja higienskih ukrepov.
• Redno merjenje temperature in izpolnjevanje zdravstvenih anket našega osebja.
• Razkužilne točke predpisano razporejene po celotnem hotelu/kampu/marini.
• Osebje obvezno mora nositi zaščitno masko in opre-

mo v vseh delih hotela/kampa/marine, kjer je to
predpisano.
• Recepcijski pult je zaščiten z zaščitno pregrado.
• Dodatno razkuževanje vseh kontaktnih površin in
prostorov.
• Vidno prikazana opomba o upoštevanju predpisane
razdalje.
• Vidno prikazana navodila za epidemiološke ukrepe.
• Omejeno število uporabnikov prostora.
• Obvezno nošenje mask v vseh skupnih prostorih hotela/kampa/marine.
• Postavljena varnostna navodila o maksimalnem dovoljenem številu gostov v dvigalu.
• Na voljo varnostni paket – safety kit (rokavice in
maske) na zahtevo na recepcijah hotela, kampa
in marine.
• Stranišča v skupnih prostorih se pogosto čistijo in
razkužujejo z učinkovitimi razkužilnimi sredstvi, zlasti kontaktne površine.

Certifikat Safe stay
in Croatia

Klepet z recepcijo

Razkužilne točke po hotelu /
kampu / marini

Vodja zdravstvenega nadzora
na ravni podjetja

Brezstično plačevanje s kartico
zvestobe/zapestnico

Osebje in gostje obvezno
morajo nositi masko

Self Check-In omogočen
pred prihodom gosta v
hotel/kamp

Digitalno dostopne
informacije in ceniki

Vidno prikazana navodila
za epidemiološke ukrepe

Mobilno naročanje hrane
in pijače ter drugih
storitev

Osebje usposobljeno glede
higienskih ukrepov in
postopkov

Varnostni paket (safety kit)
na voljo na zahtevo
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ZDRAVSTVENI
IN VARNOSTNI
UKREPI PRI
UŽIVANJU
HRANE IN PIJAČE
(RESTAVRACIJE)
HOTEL / KAMP / MARINA
Restavracije in bari s
teraso

• Uveden sistem varnega rokovanja s hrano, ki temelji
na načelih sistema HACCP.
• Lokalno pridelana sezonska živila, pripravljena in
postrežena na zdravstveno pravilen način.
• Osebje v kuhinji in restavraciji obvezno nosi zaščitno
opremo (maska, rokavice) pri delu.
• Hrana v samopostrežnih bifejih je ločena s pregradami in jo streže kuhinjsko osebje.
• Možnost obedovanja na odprtih terasah (za hotelske
goste).
• Razkuževanje miz za vsakim gostom.
• Z miz so odstranjeni prti in papirnati jedilniki.
• Uporaba namiznih pogrinjkov, ki se zamenjajo in
razkužujejo za vsakim gostom.

• Zaradi izogibanja večkratni uporabi je z vsake mize
odstranjen pribor za sol in poper ter olje in kis. Priporočeno je, da si vsak gost sam vzame predhodno
razkužen pribor s pomožne mize.
• V a’la carte restavracijah pribor za sol in poper ter
olje in kis prinese natakar.
• Mize v restavraciji so medsebojno oddaljene, zaradi
zagotavljanja socialne distance med gostom.
• Pogosto čiščenje in razkuževanje skupnih prostorov.
• Razkužilne točke na vhodu v restavracijo in v sami
restavraciji.
• Gostje restavracije in bara obvezno morajo nositi zaščitno masko, dokler ne uživajo hrane in pijače (razen na odprtih terasah).

• Uporaba kode QR namesto jedilnika ali plastificiranih jedilnikov, ki se razkužujejo po vsaki uporabi.

Okrepljeni varnostni
protokoli za pripravo in
rokovanje s hrano

Hrana v samopostrežnem
bifeju je ločena s pregradami

Zmogljivosti, prilagojene
predpisani socialni distanci

Pogosto čiščenje in
razkuževanje vseh prostorov
ter kontaktnih površin

Dostop do digitalnih
jedilnikov in cenikov

Možnost obedovanja
na odprtih terasah

Osebje v kuhinji in
restavraciji obvezno
nosi zaščitno opremo

Mobilno naročanje
hrane in pijače
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ZDRAVSTVENI
IN VARNOSTNI
UKREPI V SOBAH
Hotelska soba /
Mobilna hiška

• Ob vstopu v sobo/mobilno hiško jamčimo gostom,
da je soba/mobilna hiška popolnoma očiščena, razkužena, prezračena in da so bili izpolnjeni vsi higienski standardi Svetovne zdravstvene organizacije.
Dodatno se opravi razkuževanje vseh kontaktnih
površin in prostorov, daljinski upravljalniki (TV) so
zaščiteni, opravlja se redno prezračevanje prostorov
in se stranišča vsakodnevno razkužujejo.
• Enako jamčimo tudi z zapečatenjem sobe/mobilne hiške z nalepko »razkuženo«, ki jo vi prvi odpirate. Kartice in zapestnice, ki jih potrebujete za vstop
v sobo ter bazene in kartice zvestobe se izdajo
gostom po prihodu, le-te pa se vrnejo na recepcijo
po odhodu iz hotela. Uporabljene kartice/zapestnice se razkužijo in spet dajo v uporabo.
• Ključi, ki jih potrebujete za vstop v mobilno hiško,
zapestnice za uporabo stranišča in kartice zvestobe se izdajo gostom po prihodu, le-ti pa se vrnejo
na recepcijo po odhodu iz kampa. Uporabljeni ključi, kartice ali zapestnice se razkužijo in spet dajo v
uporabo.

• Ponujamo možnost alternativnega aranžmaja čiščenja sob ter zamenjave posteljnine in brisač. Navedeno je na voljo po dogovoru in s predhodno napovedjo na recepciji (osebno, po telefonu ali prek
• možnosti za klepet). Dogovorita se lahko tudi pogostost in način dostave potrošnega materiala ter
čistih brisač in posteljnine.
• Omogočena dostava hrane na parcelo/mobilno hiško) velja za a’la carte naročila iz restavracije ali fast
food objektov Ilirije d. d., katerih seznam lahko najdete v vsaki sobi.
• Iz hotelske sobe/mobilne hiške je bil odstranjen
ves natisnjeni material (na voljo na zahtevo gosta),
omogočen pa je dostop do vseh informacij in dodatnih storitev prek kode QR, ki je v vsaki sobi/mobilni
hiški in prek katere lahko gost iz udobja svoje sobe,
prek svojega mobilnega telefona pogleda ponudbo
in naroči storitve v sobo ali rezervira dodatne storitve, kot so dostava hrane, wellness tretmaji, izleti,
rezervacije mest v restavracijah, pranje perila ipd.

alternativni aranžmaji
čiščenja sobe

omogočen dostop do
vseh informacij prek kode
QR, ki je v vsaki sobi /
mobilni hiški

strogo čiščenje z
razkužilnimi sredstvi
za strokovno rabo

mobilno naročanje
hrane in pijače

vrata sobe / mobilne
hiške so zapečatena
do vašega prihoda

omogočen neposreden
klepet z recepcijo, za vse
vaše zahteve in potrebe
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ZDRAVSTVENI
IN VARNOSTNI
UKREPI V
WELLNESSU IN
NA BAZENU
1. SPA CONA & fitness
Hotel Ilirija 5. nadstropje

• Termin za uporabo SPA-cone in fitness dvorane se
dogovori po e-pošti, telefonu ali mrežni aplikaciji Wellnessa Salvia. Kontakt: wellness@ilirijabiograd.com;
Tel. +385 23 396 525 Mob. +385 99 266 53 00.
• Termini uporabe so prilagojeni maksimalnemu številu uporabnikov v skladu z epidemiološkimi ukrepi.
• Prostori SPA-cone in fitness dvorane so zaprti in se
odprejo s kartico, ki jo dobijo stranke neposredno
pred terminom, na recepciji wellnessa Salvia v pritličju hotela Ilirija.
• Plašč, brisačo in copate za enkratno uporabo, skupaj s kartico za vstop, dobijo gostje pred svojim terminom na recepciji wellness Salvia v pritličju hotela
Ilirija.
• SPA-cona in fitness dvorana se lahko uporabljata le
v terminu, ki ste ga vnaprej rezervirali, v trajanju maksimalno 90 minut.
• Osebje obvezno nosi zaščitno opremo, masko in rokavice pri delu.
• Obvezna je uporaba copat za enkratno uporabo.

• Razkužilna točka na vhodu v wellness in fitness dvorano, na voljo robčki za razkuževanje fitness opreme.
• Ležalniki so oddaljeni v skladu s predpisano razdaljo.
• Temeljito razkuževanje opreme in prostorov po vsakem terminu.
• Upoštevajte navodila o uporabi fitness opreme, savn
in jacuzzija ter priporočila osebja.
• Glede vsake osebne medicinske težave, terapije,
alergije, zlasti pa težav s srcem in krvnimi žilami, dihalnih težav, kožnih bolezni ipd. ste dolžni obvestiti naše wellness osebje. V posameznih primerih je
lahko uporaba SPA-cone omejena. Svetujemo predhodno posvetovanje z osebjem wellnessa, ki vas bo
napotilo k pravilni uporabi, prilagojeni vašim potrebam.
• SPA-cono in fitness naprave uporabljate na lastno
odgovornost.
• Otrokom do 16. leta starosti ni dovoljena uporaba
SPA-cone.

Uporaba izključno s
predhodno najavo

Na voljo robčki za
razkuževanje fitness
opreme

Število uporabnikov
je omejeno

Razkuževanje opreme
in prostorov po vsakem
terminu

Razkužilne točke

Osebje in gostje
obvezno nosijo masko
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2. Wellness center &
HAIR STUDIO SALVIA
Hotel Ilirija - pritličje

• Termin uporabe vsakega tretmaja se dogovori po e-pošti,
telefonu ali prek spletne aplikacije (koda QR v vaši sobi/
mobilni hiški) Kontakt: wellness@ilirijabiograd.com;
Tel. +385 23 396 525 Mob. +385 99 266 53 00.
• Termini uporabe so prilagojeni maksimalnemu številu uporabnikov v skladu z epidemiološkimi ukrepi.
• Osebje obvezno nosi zaščitno opremo, masko in rokavice (kjer je to možno) pri delu.
• Ves čas uporabe storitve morajo gostje nositi zaščitno masko, razen pri tretmajih obraza.
• Merjenje temperature in izpolnjevanje zdravstvene
ankete pred vsakim terminom.
• Razkužilna točka na vhodu v wellness.
• Temeljito razkuževanje opreme in prostorov po vsakem gostu.
• Otrokom do 16. leta starosti ni dovoljena uporaba
storitev wellness centra Salvia.

Uporaba izključno s
predhodno najavo

Razkuževanje opreme
in prostorov po vsakem
terminu

Število uporabnikov
je omejeno

Osebje in gostje
obvezno nosijo masko

Razkužilne točke
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Zaprti bazen
in odprti
bazen
HOTEL ILIRIJA / ADRIATIC

• Razkužilna točka na vhodu v bazen.
• Dezbariera s hiperklorirano vodo pri vstopu na kopališče.
• Ležalniki okoli bazena so razmaknjeni zaradi zagotavljanja socialne distance.
• Omejeno število uporabnikov bazenskega kopališča.
• Pogosto čiščenje in razkuževanje prostorov ter ležalnikov.
• Na notranjem bazenu morajo gostje nositi maske le
v garderobi in sanitarnih prostorih.
• Osebje obvezno nosi maske.
• Postavljen informativni material o splošnih ukrepih
za preprečevanje širjenja Covid-19 na oglasni deski.
• Zagotovljeno umetno in naravno prezračevanje prostorov (za zaprti bazen).
• Ni dovoljeno uživanje hrane in pijače.

Uporaba izključno
za goste Ilirija
Resorta Biograd

Dezbariera s
hiperklorirano vodo

Število uporabnikov
je omejeno

Ni dovoljeno uživanje
hrane in pijače

Razkužilne točke
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ZDRAVSTVENI
IN VARNOSTNI
UKREPI PRI
DOGODKIH
Konferenčna dvorana

• Možnost streaminga in hibridnih sestankov.
• Pogosto čiščenje in razkuževanje vseh prostorov ter
kontaktnih površin.
• Razkužena vsa potrebna oprema za uporabo.
• Razkužilne točke in robčki za čiščenje po potrebi.
• Osebje obvezno nosi zaščitne maske.
• Uporabniki dvorane morajo nositi zaščitne maske
in paziti na socialno distanco.
• Okrepljeni varnostni protokoli za strežbo hrane in
pijače.

• Zmogljivost, prilagojena trenutnim predpisom o
maksimalnem številu udeležencev v zaprtem ali na
zunanjem prostoru.
• Registracijska miza, omejena z zaščitno pregrado.
• Razkužilna točka na vhodu v Konferenčno dvorano.
• Na vhodu je postavljen informativni material o
splošnih ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19.
Razpored sedenja je prilagojen socialni distanci.
• Čiščenje, razkuževanje in prezračevanje konferenčne dvorane in opreme pred in po uporabi.

• Zmogljivost, prilagojena predpisani socialni distanci.

Pogosto čiščenje in
razkuževanje vseh prostorov
ter kontaktnih površin

Zmogljivost,
prilagojena predpisani
socialni distanci

Razkužena vsa potrebna
oprema za uporabo

Registracijska miza,
omejena z zaščitno
pregrado

Razkužilne točke
in robčki

Možnost streaminga in
hibridnih sestankov

Okrepljeni varnostni
protokoli za strežbo
hrane in pijače
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ZDRAVSTVENI
IN VARNOSTNI
UKREPI NA IZLETIH
IN TURISTIČNIH
OGLEDIH
Ilirija Travel

• Ob začetku načrtovanja vrnitve k našim dejavnostim bosta varnost in blaginja naših strank, vodnikov,
posadke, osebja in partnerjev ostali naši prioriteti,
izvajanje dejavnosti pa bo potekalo na varen in odgovoren način.
• Revidirali smo ponudbo svojih programov izletov,
dejavnosti in doživetij, za vsakega med njimi smo
razdelali celovito oceno in revizijo tveganj, jih prilagodili epidemiološkim ukrepom in varnostnim
standardom, naši vodniki in partnerji pa so končali
COVID-usposabljanje o zdravju in varnosti.
• Certifikat Safe stay in Croatia.

• Zmogljivost vozil in skupin je prilagojena predpisani socialni distanci.
• Razkuževanje vse potrebne opreme za izvajanje dejavnosti.
• Okrepljeni varnostni protokoli za strežbo hrane in
pijače na krajih opravljanja storitve.
• Osebje in stranke morajo nositi maske (tudi na prostem, kjer ni mogoče zagotavljati distance), razen v
času uživanja hrane in pijače.
• Brezstično plačevanje s kartico zvestobe/zapestnico.

• Vodja zdravstvenega nadzora na ravni podjetja.

• Usposobljeno osebje glede higienskih ukrepov in
postopkov.

• Mobilno naročanje storitev izleta in dejavnosti.

• Vidna navodila za epidemiološke ukrepe.

• Pogosto čiščenje in razkuževanje vseh vozil Ilirije
Travel.

• Na voljo varnostni paket (safety kit) na zahtevo.

• Razkužilne točke v vozilih.

Certifikat Safe
stay in Croatia

Brezstično plačevanje s kartico
zvestobe / zapestnico

Osebje in stranke morajo
nositi maske

Vodja zdravstvenega nadzora
na ravni podjetja

Pogosto čiščenje in
razkuževanje vseh vozil
Ilirije Travel

Osebje je usposobljeno
glede higienskih ukrepov
in postopkov

Digitalno dostopne
informacije in ceniki

Zmogljivost vozil in skupin
je prilagojena predpisani
socialni distanci

Vidna navodila za
epidemiološke ukrepe

Mobilno naročanje storitev
izleta in dejavnosti

Okrepljeni varnostni protokoli
za strežbo hrane in pijače na
krajih opravljanja storitve

Varnostni paket (safety kit)
na voljo na zahtevo
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ILIRIJA d.d.
Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru
T: +385 23 383 556 · E: sales@ilirijabiograd.com
www.ilirijabiograd.com

