EXPERIÈNCIES SENSE PREOCUPACIONS
LA TEVA SALUT I EL TEU BENESTAR SÓN LA NOSTRA PRIORITAT
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En els 50 anys d’història, la nostra prioritat ha estat
sempre garantir la salut i el benestar dels nostres clients i
treballadors. A Hotel Don Juan volem que segueixis
gaudint dels nostres hotels i visquis experiències sense
preocupacions.Volem compartir amb tu les mesures que
hem adoptat, complint amb les indicacions governamentals
i sanitàries.
Per aquesta raó hem creat el segell Safe & Care by Hotel
Don Juan.
Aquest protocol de mesures i directrius està elaborat pel
comitè de tècnics de l’INSTITUT PER LA QUALITAT
TURÍSTICA ESPANYOLA (ICTE) junt amb el Ministeri de
Turisme i el Ministeri de Sanitat.
Volem que gaudeixis de la teva estada amb la màxima
tranquil·litat.

1. PROTOCOLS DE NETEJA I DESINFECCIÓ
Augment de freqüències i reforç d’estàndards a habitacions, superfícies,
zones comuns i cuines.

2. RESTAURACIÓ
Gastronomia amb bufets assistits, nous conceptes de servei, porcions
individuals i cocció al gust en el show cooking.

3. SEGURETAT I DISTANCIAMENT SOCIAL
Disposició d’elements i senyalística amb mesures de seguretat.

4. FORMACIÓ I MATERIAL DE PROTECCIÓ PERSONAL
Disposició d’elemeHem format els nostres equips per vetllar per la teva
seguretat. Oferim elements de protecció a les nostres instal·lacions per als
clients i treballadors.nts i senyalística amb mesures de seguretat.

5. SALUT TREBALLADORS
Disposem d’un protocol intern de formació i detecció adaptada a la
regulació sanitària.

6. EXPERIÈNCIA DIGITAL
Solucions tècniques digitals per evitar o reduir el contacte directe: pre
check-in, i cartes digitals als bars i restaurants.

7. ANIMACIÓ I ENTRETENIMENT
Espectacles variats totes les nits i animació infantil amb les recomanacions
de seguretat i aforament.

8. PISCINES
Redistribució del mobiliari a l’entorn de les nostres piscines mantenint la
distància de seguretat. Intensificació del manteniment i neteja de l’aigua per
garantir la seva òptima qualitat.

*Aquestes mesures de prevenció estan subjectes a possibles modificacions pel Ministeri de Sanitat o autoritats
governamentals.
Per més informació pots descarregar-te el PDF adjunt o bé dirigir-te a:
info@donjuanhotels.com // + 34 972 36 21 53

