PROTOCOL VAN GEZONDHEID, HYGIËNE EN
VEILIGHEIDSNORMEN

Covid-19
informatie

Wij wensen voor u een veilige en verantwoorde terugkeer naar het reizen.
Bij Ilirja d.d. zorgen wij op verantwoorde wijze voor
de gezondheid en veiligheid van onze gasten, medewerkers en de omgeving waarin wij werkzaam
zijn. Tot dusver hebben wij de toegepaste hoge normen op het gebied van hygiëne en reiniging extra
verbeterd en de nodige stappen genomen naar nog
hogere hygiëne en sanitaire omstandigheden, om
een veilig en gezond verblijf in onze hotels, onze
camping en jachthaven, alsook in onze restaurants
en bars te kunnen garanderen.
Ons personeel heeft een passende opleiding gevolgd
en is zich bewust van de noodzaak van dagelijkse hygiënemaatregelen.
Bij het kiezen van ontsmettingsmiddelen worden
producten geselecteerd die voldoen aan de regelge-

ving en met succes verminderen micro-organismen.
In een poging om continu voor onze gasten te zorgen en hen een unieke ervaring te bieden tijdens het
verblijf in hun accommodatiefaciliteiten, heeft Ilirija
d.d. zal doorgaan met implementatie van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen met de aanbevelingen
van de Wereldgezondheidsorganisatie en volgens de
protocollen van de World Travel and Tourism Council (WTTC) voor veilig reizen. We raden u aan om het
advies te lezen voordat u op reis gaat overheidsreizen
en de website van de Wereldgezondheidsorganisatie
voor de laatste informatie over bestemmingen en reiskostenvergoedingen van elk land.
wttc.org
We kijken ernaar uit u binnenkort te ontmoeten en
hopen dat u er ook bij bent blijf ondertussen veilig.

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
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Flexibele
boekingen
Voor alle boekingen in 2021 is er een flexibel boekingsbeleid van toepassing, ongeacht de prijslijst of het
pakket dat geboekt is via onze directe verkoopkanalen. Dit betekent dat u uw boeking 8 tot 0 dagen
voor uw aankomst kosteloos kunt annuleren en de
datum van uw reis tot 8 dagen voor uw aankomst
kunt wijzigen.
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Gemeen
schappelijke
ruimtes
HOTEL / KAMP / MARINA

• Alle objecten van Ilirija d.d. zijn gecertificeerd (hotels,
camping, jachthaven, horecaobjecten, etc.) met het ‘Safe
stay in Croatia’ certificaat.
• Het hoofd gezondheidscontrole op bedrijfsniveau zorgt
voor alle voorschriften en normen van gezondheids- en
veiligheidsmaatregelen en is 24 uur per dag, 7 dagen in
de week beschikbaar
(Ivana Benčić, ing., contact: ivanab@ilirijabiograd.com ,
mob: 098314272)

• De receptiebalie wordt afgeschermd door een beschermende barrière
• Extra ontsmetting van alle contactoppervlakken en
ruimtes
• Richtlijnen over het aanhouden van de voorgeschreven
afstand zijn duidelijk zichtbaar
• Richtlijnen betreffende epidemiologische maatregelen
zijn duidelijk zichtbaar

• Contactloos afrekenen via loyalty pasje/armband

• Beperkt aantal gebruikers in dezelfde ruimte

• Digitaal beschikbare informatie en prijslijsten

• Het dragen van mondkapjes is verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes van het hotel/de camping/
de jachthaven

• Voorgeschreven normen en procedures in het geval van
besmetting met COVID-19
• Het personeel is opgeleid en zich bewust van de noodzaak
van dagelijkse handhaving van alle hygiënemaatregelen
• Regelmatige temperatuurmeting en het monitoren van
gezondheidsgegevens van onze medewerkers
• Ontsmettingspunten zijn zoals voorgeschreven opgesteld
in de ruimte van het hotel/de camping/de jachthaven
• Het personeel is verplicht om een beschermend mondkapje of beschermende uitrusting te dragen in alle ruimtes van het hotel/de camping/de jachthaven waar dit is
voorgeschreven

• Veiligheidsinstructies over het maximale aantal gasten
dat in de liften is toegestaan zijn duidelijk zichtbaar
• Veiligheid set – safety kit (thermometer, handschoenen
en mondkapjes) is op aanvraag bij de receptie van het
hotel, de camping en de jachthaven beschikbaar
• Toiletten in gemeenschappelijke ruimtes worden regelmatig schoongemaakt en ontsmet met effectieve
ontsmettingsmiddelen, wat vooral voor de contactoppervlakken geldt.

‘Safe stay in Croatia’
certificaat

Chatten met de receptie

Ontsmettingspunten
beschikbaar in het hotel/op de
camping/in de jachthaven

Hoofd gezondheidscontrole
op het bedrijfsniveau

Contactloos afrekenen via
loyalty pasje/armband

Het personeel en de gasten
zijn verplicht om mondkapjes
te dragen

Zelf inchecken is mogelijk
voordat de gast aankomt in
het hotel/op de camping

Digitaal beschikbare
informatie en prijslijsten

Richtlijnen betreffende
epidemiologische maatregelen
zijn duidelijk zichtbaar

Bestellen van eten, drinken en
andere diensten via mobiele
telefoon

Personeel getraind met betrekking
tot hygiënemaatregelen en
-procedures

Veiligheid set (safety kit)
op aanvraag beschikbaar
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Eten en
drinken

Geïmplementeerd voedselveiligheidscontrolesysteem
is gebaseerd op de principes van het HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Points) systeem
• Lokaal geteelde seizoensproducten die op een gezonde en veilige wijze worden toebereid en geserveerd
• Het keuken- en restaurantpersoneel is verplicht om
tijdens het werk de beschermende uitrusting (mondkapje, handschoenen) te dragen
• Buffetmaaltijden worden gescheiden door scheidingswanden en worden door het keukenpersoneel geserveerd

• Om meervoudig gebruik te voorkomen, worden peper- en zoutstel alsook olie- en azijnstel van tafel gehaald. Het wordt aanbevolen dat de gast deze, reeds
ontsmet, van de bijzettafel zelf meeneemt.
• In de à-la-carterestaurants worden zout- en peperstel
alsook olie- en azijnstel door de bediening geserveerd
• Tafels in het restaurant zijn op veilige afstand opgesteld om de sociale afstand tussen de gasten te
kunnen garanderen.
• Gemeenschappelijke ruimtes worden frequent gereinigd en ontsmet

• Mogelijkheid om buiten op de terrassen maaltijden
te nuttigen

• Ontsmettingspunten zijn opgesteld bij de ingang van
het restaurant en in het restaurant

• De tafels worden na elke gast ontsmet

• Gasten van het restaurant en de bar zijn verplicht om
een beschermend mondkapje te dragen, behalve tijdens het nuttigen van eten en drinken (met uitzondering van buiten terrassen)

• Tafelkleden en papieren menu’s worden van de tafels
verwijderd
• Gebruik van placemats die na elke gast worden vervangen en ontsmet
• Gebruik van QR-codes in plaats van menu’s of van
geplastificeerde menu’s die na elk gebruik worden
gedesinfecteerd

Strengere veiligheidsprotocollen
voor voedselbereiding en
-behandeling

Maaltijden op de buffettafel
zijn door scheidingswanden
afgeschermd

Bezetting wordt aangepast
aan de voorgeschreven
sociale afstand

Frequente reiniging en
ontsmetting van alle ruimtes
en contactoppervlakken

Menu’s en prijslijsten zijn
digitaal toegankelijk

Mogelijkheden om buiten
op de terrassen maaltijden
te nuttigen

Het keuken- en
restaurantpersoneel is
verplicht om beschermende
uitrusting te dragen

Bestellen van eten en
drinken via mobiele
telefoon
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Stacaravans

• Bij binnenkomst in de stacaravan garanderen wij
onze gasten dat deze volledig is schoongemaakt,
ontsmet, geventileerd en dat aan alle hygiënenormen van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt
voldaan. Alle contactvlakken en ruimtes worden
aanvullend ontsmet, de (tv) afstandsbedieningen
zijn beschermd verpakt, de ruimtes worden regelmatig geventileerd en de toiletten worden dagelijks ontsmet.
• Het bovengenoemde garanderen wij bovendien
met het zegelen van de stacaravan met de “ontsmet” sticker, die u als eerste opent
• Loyalty pasjes worden bij aankomst aan de gasten
verstrekt en dienen bij vertrek van de camping bij
de receptie ingeleverd te worden. Gebruikte armbanden worden ontsmet en weer in gebruik genomen.
• De sleutels om de stacaravan te kunnen betreden,
armbanden voor het gebruik van het toilet en loyalty pasjes worden bij aankomst aan de gasten verstrekt en dienen bij vertrek van de camping aan de
receptie ingeleverd te worden. Gebruikte sleutels,
kaarten of armbanden worden ontsmet en weer in
gebruik genomen.

• Wij bieden de mogelijkheid van een alternatieve regeling voor het reinigen van de stacaravan en het
verschonen van beddengoed en handdoeken. Dit is
op afspraak beschikbaar nadat e.e.a. aan de receptie is doorgegeven (persoonlijk, telefonisch of via
chat). De regelmaat en de wijze van levering van
de verbruiksmaterialen en schone handdoeken en
beddengoed kunnen ook worden afgesproken.
• Levering van maaltijden op de standplaats of in de
stacaravan is mogelijk (geldig voor à-la-carte bestellingen van restaurants of fastfoodfaciliteiten van
Ilirija d.d., waarvan de gegevens in elke kamer zijn
opgesteld).
• Al het drukwerk is uit de stacaravan weggehaald
(opnieuw beschikbaar op verzoek van de gast), en
toegang tot alle informatie en aanvullende diensten
is mogelijk gemaakt via de QR-code die zich in elke
stacaravan bevindt en waardoor de gast vanuit het
comfort van zijn luie stoel, via zijn mobiele telefoon, het aanbod kan inzien en in de accommodatie
kan laten bezorgen of een aanvullende services kan
boeken, zoals: wellness behandelingen, excursies,
reserveren van restaurantplaatsen, wasserette, aanmelden van storingen, zich opgeven voor Covid-19
test, etc.)

Alternatieve regelingen
betreffende het reinigen van
de stacaravans

Toegang tot alle informatie
beschikbaar via QR-code in
elke stacaravan

Grondige reiniging met
ontsmettingsmiddelen voor
professioneel gebruik

Bestellen van eten en
drinken via mobiele telefoon

De deur van de
stacaravan is tot uw
aankomst verzegeld

Directe chat met de receptie
mogelijk gemaakt, voor al
uw wensen en behoeften
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SPA ZONE &
FITNESS

• Het tijdstip voor het gebruik van de SPA-zone en de
fitnesszaal kan worden afgesproken via e-mail, telefoon of via de Welness Salvia webapplicatie. Contact:
wellness@ilirijabiograd.com;
Tel. +385 23 396525 Mob. +385 99 2665300

Hotel Ilirija 5e etage

• De ruimtes van de SPA-zone en de fitnesszaal zijn gesloten en kunnen worden geopend met een pasje dat
de klant vlak voor het afgesproken tijdstip kan ophalen bij de receptie van het Salvia wellness-centrum op
de begane grond van het Ilirija hotel.

• De tijdstippen voor het gebruik worden aangepast
aan het maximale aantal gebruikers volgens epidemiologische maatregelen.

• Een badjas, handdoek en wegwerppantoffels, samen
met een toegangspasje, ontvangen de gasten voor
hun afgesproken tijdstip bij de Salvia wellness receptie op de begane grond van het Ilirija Hotel.
• De SPA-zone en fitnesszaal kunnen maximaal 90 minuten gebruikt worden en alleen in de periode die
van tevoren is gereserveerd,
• Het personeel is verplicht om de beschermende uitrusting, masker en handschoenen te dragen
• Gebruik van wegwerppantoffels is verplicht

• Ontsmettingspunt is opgesteld bij de ingang van
de wellness- en fitnessruimtes, tissues voor het ontsmetten van de fitnessapparatuur zijn beschikbaar
• Ligstoelen zijn opgesteld op de voorgeschreven
afstand
• Na elke periode van gebruik worden de fitnessapparatuur en ruimtes grondig ontsmet
• Volg de instructies voor het gebruik van fitnessapparatuur, sauna en jacuzzi en de aanbevelingen
van het personeel
• U dient alle persoonlijke medische problemen, therapieën, allergieën, en vooral problemen met hart en
bloedvaten, aandoeningen van de luchtwegen, huidaandoeningen, etc. aan onze wellness medewerkers
te melden. In sommige gevallen kan het gebruik van
de SPA-zone beperkt worden. Wij raden u aan om vooraf te overleggen met de wellness medewerkers die
u zullen begeleiden bij het juiste gebruik, afgestemd
op uw behoeften.
• Gebruik van de SPA-ruimte en fitnessapparatuur is
op eigen risico
• Kinderen tot 16 jaar is het gebruik van de SPA-zone
niet toegestaan

Gebruik is uitsluitend met
voorafgaande aankondiging

Tissues voor het ontsmetten
van fitnessapparatuur zijn
beschikbaar

Aantal gebruikers
is beperkt

Ontsmetting van de
uitrusting en ruimtes
na elk gebruik

Ontsmettingspunten

Het personeel en de
gasten zijn verplicht om
mondkapjes te dragen
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Wellness
centrum &
Kappersstudio
SALVIA
Hotel Ilirija,
begane grond

• Het tijdstip van elke behandeling wordt via e-mail, telefoon of via een webapplicatie afgesproken
(QR-code in uw kamer/stacaravan).
Contact: wellness@ilirijabiograd.com;
Tel. +385 23 396525 Mob. +385 99 2665300
• De tijdstippen voor het gebruik worden aangepast
aan het maximale aantal gebruikers volgens epidemiologische maatregelen.
• Het personeel is verplicht om de beschermende uitrusting, mondkapje en handschoenen te dragen
(waar mogelijk)
• Gasten zijn verplicht om tijdens het gebruik van de
behandeling een beschermend mondkapje te dragen, behalve bij gezichtsbehandelingen
• Voorafgaand aan elke afspraak zal de temperatuur
worden gemeten en een gezondheidsvragenlijst
worden ingevuld
• Ontsmettingspunt bij de ingang van het wellness-centrum
• Grondige ontsmetting van de apparatuur en ruimtes na elke gast
• Kinderen tot 16 jaar is het niet toegestaan om gebruik te maken van de diensten van het Salvia wellness
centrum

Gebruik is uitsluitend met
voorafgaande aankondiging

Ontsmetting van de
uitrusting en ruimtes
na elk gebruik

Aantal gebruikers
is beperkt

Het personeel en de
gasten zijn verplicht om
mondkapjes te dragen

Ontsmettingspunten
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Conferenties
en
evenementen

• Mogelijkheid tot streaming en hybride meetings
• Frequente reiniging en ontsmetting van alle ruimtes
en contactoppervlakken
• Alle benodigde gebruiksapparatuur wordt ontsmet
• Ontmoetingspunten en -tissues zijn voorhanden indien nodig
• Het personeel is verplicht om beschermende mondkapjes te dragen
• Zaalgebruikers zijn verplicht om beschermende
mondkapjes te dragen en aandacht te besteden aan
de voorgeschreven sociale afstand
• Strengere veiligheidsprotocollen voor het serveren
van eten en drinken

• Bezetting wordt aangepast aan de huidige regelgeving met betrekking tot het maximale aantal deelnemers in binnen- of buitenruimtes
• Registratiebalie is afgeschermd
• Ontsmettingspunt bij de ingang van de conferentiezaal
• Voorlichtingsmateriaal over algemene maatregelen
om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, is bij
de ingang geplaatst
• De tafelschikking is aangepast aan de sociale afstand
• Reiniging, ontsmetting en ventilatie van de conferentiezaal en apparatuur wordt vóór en na gebruik
gedaan
https://ilirijabiograd.com/mice

• Bezetting wordt aangepast aan de voorgeschreven
sociale afstand

Frequente reiniging en
ontsmetting van alle ruimtes
en contactoppervlakken

Bezetting wordt aangepast
aan de voorgeschreven sociale
afstand

Alle benodigde
gebruiksuitrusting wordt
ontsmet

Afgeschermde
registratiebalie

Ontsmettingspunten
en -tissues

Mogelijkheid tot streaming
en hybride meetings

Strengere veiligheidsprotocollen
voor het serveren van eten en
drinken
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Excursies en
activiteiten

• Nu we beginnen met het plannen van de terugkeer van onze activiteiten, zal de veiligheid en
het welzijn van onze klanten, gidsen, bemanning,
personeel en partners onze prioriteit blijven en zal
de uitvoering van activiteiten op een veilige en verantwoorde manier plaatsvinden.

Ilirija Travel

• We hebben het aanbod van onze excursieprogramma’s, activiteiten en belevenissen herzien, een uitgebreide risicobeoordeling en audit voor elke
daarvan uitgewerkt, deze aangepast aan de epidemiologische maatregelen en veiligheidsnormen, en
onze gidsen en partners hebben de Covid-19 gezondheids- en veiligheidstraining afgerond.
• ‘Safe stay in Croatia’ certificaat

• Ontsmettingspunten in de voertuigen
• Voertuigen- en groepsbezettingen zijn aangepast
aan de voorgeschreven sociale afstand
• Ontsmetting van alle benodigde hulpapparatuur
• Strengere veiligheidsprotocollen betreffende het
serveren van eten en drinken op servicepunten
• Medewerkers en klanten zijn verplicht om mondkapjes te dragen (zelfs buitenshuis waar veilig afstand houden niet mogelijk is), met uitzondering
tijdens het eten en drinken
• Contactloos afrekenen via loyalty pasjes / armbanden

• Hoofd gezondheidscontrole actief op bedrijfsniveau

• Personeel is opgeleid met betrekking tot hygiënemaatregelen en -procedures

• Mobiel bestellen van excursies en activiteiten zijn
mogelijk gemaakt

• Richtlijnen betreffende epidemiologische maatregelen zijn duidelijk zichtbaar

• Frequente reiniging en ontsmetting van alle voertuigen van Ilirija Travel

• Veiligheidsset (safety kit) is op aanvraag beschikbaar

‘Safe stay in Croatia’
certificaat

Contactloos afrekenen via
loyalty pasje/armband

Medewerkers en klanten
zijn verplicht om
mondkapjes te dragen

Hoofd gezondheidscontrole
op bedrijfsniveau

Frequente reiniging en
ontsmetting van alle
voertuigen van Ilirija Travel

Personeel is opgeleid
met betrekking tot
hygiënemaatregelen en
-procedures

Informatie en prijslijsten
zijn digitaal beschikbaar

Voertuig- en groepsbezetting
aangepast aan de
voorgeschreven sociale afstand

Richtlijnen betreffende
epidemiologische maatregelen
zijn duidelijk zichtbaar

Bestellen van excursies en
activiteiten via mobiele
telefoon

Strengere veiligheidsprotocollen
betreffende het serveren van eten
en drinken op servicepunten

Veiligheid set (safety kit)
op aanvraag beschikbaar
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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

