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Gloria Hotels & Resorts markası olarak 23 yıldan beri kaliteli, güvenli ve konforlu tatil
deneyimini ve Gloria Sports Arena markamız ile Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın en
geniş kapsamlı Sporcu Kamp ve Performans Merkezi olarak 2015 yılından beri spor
dünyasından yerli-yabancı tüm misafirlerimize kompakt, profesyonel, titiz ve konforlu
kamp deneyimini büyük bir istek ve mutlulukla sunuyor, bu ayrıcalığımızla gurur
duyuyoruz.
Dünyamızın bir süredir içinde bulunduğu pandemi sürecini ve yarattığı olumsuz
sağlık koşullarını en az sizler kadar önemsiyor, bu zor dönemde sizlerin ve
çalışanlarımızın sağlığını her açıdan ön planda tutuyoruz.
Bu süreçte, hizmetlerimizi Dünya Sağlık Örgütü, TC. Sağlık Bakanlığı ve
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uluslararası ve ulusal düzeyde uygulamaya
aldığı tüm kural, yöntem ve sertifika gereklilikleri doğrultusunda sunacağımızı
bilmenizi isteriz.
Beklediğiniz ve özlediğiniz Gloria Sports Arena kamplarını güvenle ve
rahatça yaşamanız için uygulamaya aldığımız sağlık, hijyen ve temizlik
prosedürlerini ve sunacağımız ayrıcalıklı hizmetleri aşağıda sizlerle
paylaşıyoruz.
En kısa zamanda tekrar Gloria Sports Arena’da görüşmek üzere.
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OTELE GİRİŞ VE KARŞILAMA
Otele girişiniz esnasında, termal kamera ile ateş ölçümünüz yapılarak, yüksek ateş
belirtiniz olup olmadığı kontrol edilmektedir.
Konaklamanız öncesinde size göndereceğimiz link üzerinden pre check-in işlemleriniz
kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.
Valizleriniz karşılama esnasında dezenfekte edilerek otele alınır ve odanıza götürülür.
Bu işlem, personelimiz tarafından tek kullanımlık eldiven ve maske takılarak yapılır.
Oda kartlarınız özel kılıflarda ve dezenfekte edilmiş şekilde sizlere sunulur.
Girişinizde, sizlere ve beraberinizdeki kişilere sağlık durumunuz ve seyahat
geçmişiniz ile ilgili kısa bir anket yapılır.
Check-in işlemleriniz esnasında sizlere, otelimizdeki pandemi uygulamaları ve
prosedürleri ile ilgili bilgi verilir.
Odalarımız, bir önceki misafirin çıkışından en az 12 saat sonra, tüm temizlik
ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak yeni misafirlerin hizmetine sunulur.
Çıkışınız esnasında ödemenizi temassız olarak yapabilirsiniz.
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ORTAK KULLANIM ALANLARIMIZ
Otelimizdeki tüm ortak alanlar ve bu alanlardaki malzemeler, temizlik ve sosyal mesafe
kuralları gözetilerek hizmete sunulur.
Ortak alanların kullanımı ile ilgili kural ve uygulamalar, görsel ve yazılı uyarı ve
yönlendirmeler ile misafirlerin bilgisine sunulur.
Misafirlerin temasta olduğu tüm yüzeyler ve ekipmanlar, personelimiz tarafından
periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.
Ortak alanlardaki WC kapıları ve tüm musluklar fotoselli olup, temas gerektirmeden
kullanılır.
Asansöre aynı anda binebilecek kişi sayısı 2 ile sınırlandırılmış olup, kapı önleri ve
asansör içlerinde görsel ve yazılı bilgilendirme yapılmaktadır.
Asansör düğmeleri ve içleri periyodik olarak dezenfekte edilir. Asansör
girişlerinde misafir kullanımı için el dezenfektanı ve kullanım uyarıları
bulundurulur.
Otelimize günübirlik misafir kabul edilmemektedir.
Tüm alanlarımızda havalandırmalardan sürekli olarak temiz hava
sağlanmaktadır. Gün sonlarında tüm genel alanlar ULV yöntemi ile
dezenfekte edilmektedir.
Kullanılan havlular, çamaşırhanemizde yüksek sıcaklıklarda yıkanıp
ütülenmekte ve çalışanımız tarafından başka kimsenin teması olmadan
sizlere sunulmaktadır.
Toplantı Salonlarımızda içeride bulunabilecek maksimum kişi
sayısına göre hizmet verilecektir. Tüm toplantı salonlarımızın girişinde
maksimum kapasiteler belirtilmekte ve içerideki masa-sandalye düzeni
sosyal mesafe kurallarına göre konumlandırılmaktadır.
Toplantı Salonlarımızda kullanımlar arasında dezenfeksiyon
işlemleri için 30 dakika ara verilmekte ve ULV cihazı ile dezenfekte
edilmektedir.
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ODALARIMIZ
Odalarımıza, konaklayacak misafir sayısına uygun şekilde tek kullanımlık maske ve
dezenfektan bırakılmaktadır.
Yatak ve koltuklar üzerinde yer alan dekoratif amaçlı örtü, kırlent ve minderler
kullanımdan kaldırılmıştır.
Odalarda bulunan mobilya ve koltuk kılıfları her misafirimizin çıkışında yıkanıp
temizlenir.
Misafirlerin oda katlarında temas ettiği kapı kolları, tırabzan demirleri ve asansör
düğmeleri sıklıkla dezenfekte edilmektedir.
Odalar her gün ozon makinesi ile dezenfekte edilmektedir
Odanızın temizliği, eldiven ve maske takılarak yapılır. Personelimiz her oda
temizliğinde eldivenini yeniler.
Odalarda temas edilen telefon, TV kumandası gibi malzemeler dikkatle
dezenfekte edilmektedir.
TV kumandaları tek kullanımlık özel şeffaf kılıflarda odaya bırakılır.
Çarşaf, nevresim, yastık ve yastık kılıfları yüksek sıcaklıklarda yıkama ve
ütüleme yapıldıktan sonra odanızda kullanılmaktadır.
Oda katları ve koridorları, periyodik olarak ULV cihazı ile dezenfekte
edilir.
Odalardaki çay-kahve ikramları, tek kullanımlık kapalı ambalajlar
ve karton bardaklar ile talebiniz sonrasında kullanımınıza
sunulmaktadır.
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RESTORAN VE BARLARIMIZ
Restoran ve barımızdaki oturma alanları, sosyal mesafe kural ve kapasitelerine göre
dekore edilmiştir.
Masalar, aralarındaki mesafe 1,5 m. olacak şekilde konumlandırılmıştır.
Restoran ve barlarımızdaki servis noktalarında, bu mesafelere uygun yönlendirme ve
uyarılar bulunmaktadır.
Tüm ünitelerin giriş noktalarında el dezenfektan üniteleri ve kullanım uyarıları
bulundurulmaktadır.
Çatal, bıçak ve kaşıklar bez peçeteler içinde kişiye özel olarak servis edilir. Masa
örtüleri, misafir masaya oturmadan önce masa dezenfekte edildikten sonra
serilir ve her yeni misafirde yenilenir.
Masa ve sandalyeler her misafir sonrası alkol bazlı dezenfektan ile silinerek
dezenfekte edilmektedir.
Açık büfede sunulan ürünler, seçiminiz sonrasında bulaşmayı önleme
amacıyla cam seperatörler arkasından mutfak ekibimiz tarafından servis
edilmektedir.
Servis ve mutfak personelimiz, tüm ünitelerimizde maske, siperlik
ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla hizmet verirler ve her servis
sonrası bu ekipmanlarını yenilerler.
Bar menümüz temassız kullanıma uygun olarak QR kod ile
görüntülenecek şekilde hazırlamıştır. Basılı menülerimizde hijyen
amacıyla sürekli olarak dezenfekte edilmektedir.
Çerezler kişiye özel olarak servis edilmektedir.
Serviste kullanılan tüm ekipmanlar, servis esnasında ve servis
sonrasında dezenfekte edilmektedir.
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HAVUZ VE PLAJ ALANLARIMIZ
Gloria Sports Arena’da konaklayan tüm misafirlerimiz boş zamanlarında shuttle
servislerimiz ile Gloria Hotels & Resorts’e giderek deniz, plaj ve havuz kullanımı
yapabilmektedir.
Tesislerimizin geniş alanlara kurulu olması sebebiyle plaj ve havuzlarımız, sosyal
mesafe kurallarına uygun ve konforlu şekilde kullanımınıza sunulmuştur.
Şezlong aralıkları, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde birbirinden 1,5 m.
mesafeli şekilde konumlandırılmıştır.
Plaj havluları çamaşırhanemizde yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tek elden
dağıtımları yapılır.
Pavilyonlarımızda, minder ve yastık kılıfları her kullanım sonrasında
değiştirilerek dezenfekte edilmekte, misafirlerimizin kullanımı için
dezenfektanlar bulundurulmaktadır.
Havuzlarımız temizlik ve sağlık prosedürlerine uygun şekilde
temizlenmektedir.
Tüm şezlonglar her kullanım sonrasında temizlenip dezenfekte
edilmektedir.
Havuz kullanım kapasiteleri cankurtaran ekibimiz tarafından
kontrol edilecek, misafirlerimize gerekli durumlarda sosyal
mesafe kuralları hatırlatılacaktır.
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SPOR ALANLARIMIZ
Tüm spor alanlarımızın girişinde ve stüdyolarımızda sizlerin kullanımı için el
dezenfektanları bulundurulmaktadır.
Main Gym’de bulunan spor aletleri arasında mesafe en az 1,5 m. olacak şekilde
düzenlenmiştir.
Main Gym ve Stüdyolarımızda, aynı anda alanda bulunabilecek kişi sayısı 6m2’de
1 kişi şeklinde belirlenmiştir ve içeride bulunabilecek maksimum kişi sayısına
göre hizmet verilecektir. Tüm alanlarımızın girişinde maksimum kapasiteler
belirtilmektedir.
Tüm spor alanları belirli zaman aralıklarında ULV cihazı ile dezenfekte
edilmektedir.
Ayrıca alanda dezenfektanlar bulundurularak sizlerin kullanımına
sunulmuştur.
Tüm havlular çamaşırhanemizde dezenfekte edilerek tek elden dağıtıma
sunulmaktadır.
Misafirlerimizin temas ettiği ortak kullanılan ekipmanlar (mat, sağlık topu,
pilates topu, raket, atma ekipmanları, toplar, vb.) sports deskten ve/veya
alanlarda spor operasyonları görevlisi tarafından kontrollü bir şekilde
kayıt alınarak dağıtılmakta kullanım sonrasında dezenfekte edilerek
diğer misafirlerimizin kullanımına sunulmaktadır.
Kapalı spor alanlarımız sürekli olarak taze hava ile desteklenmektedir.
Tüm kullanım alanlarında olduğu gibi soyunma odalarında ve kapalı
spor alanlarında ozonlama, dezenfeksiyon ve temizlikler titizlikle
ve sıklıkla yapılmaya devam edilmektedir.
Tesisimizde oynanacak müsabakalarda ilgili federasyonların
talimatlarında ve yönetmeliklerinde yer alan tüm önlemler
organizatörler tarafından alınacaktır.
Olası seyircili müsabakalar için tribünlerimizde oturma
düzeni ve koltuk aralığı en az 1,5 m. mesafe olacak şekilde
düzenlenmiş ve maksimum kapasiteler belirlenmiştir.
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SPORCU SAĞLIĞI VE
PERFORMANS MERKEZİ
Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi’mizde verilen tüm hizmetler randevu sistemi ile
ilerletilmekte ve randevular arası kullanılan alanların dezenfeksiyon işlemleri için 30
dakika ara verilmektedir.
Doktorumuz, Spor Bilimleri Uzmanımız, Fizyoterapistlerimiz, Antrenman Bilimleri ve
Performans Uzmanımız ile Fitness Antrenörlerimiz siperlik ve maske ile görevlerini
yerine getirmektedir.
Tüm terapiler öncesinde çalışanlarımız dezenfektan ile ellerini ve terapi alanını
temizledikten sonra işlemlere başlamaktadır. Ayrıca alanda dezenfektanlar
bulundurularak sizlerin kullanımına sunulmuştur.
Akşam saatlerinde tüm Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi alanlarımız
ULV cihazı ile dezenfekte edilmektedir.
Tüm havlular çamaşırhanemizde dezenfekte edilerek tek elden dağıtıma
sunulmaktadır.
Kapalı alanlar sürekli olarak taze hava ile desteklenmektedir.
Tüm kullanım alanlarında olduğu gibi soyunma odalarında ve kapalı
spor alanlarında ozonlama, dezenfeksiyon ve temizlikler titizlikle ve
sıklıkla yapılmaya devam edilmektedir.

gloriasportsarena.com.tr

ÇALIŞANLARIMIZ
Personelimizin tesis giriş ve çıkışlarında ateş ölçümleri yapılmaktadır.
Personelimizin kullandıkları servis araçları her transfer öncesi ve sonrasında
dezenfekte edilmekte olup, personelimizin yolculuk boyunca maske takması zorunlu
tutulmuştur.
Kendini iyi hissetmeyen personelimize otele gelmemesi talimatı ile bu süreçte
izlemesi gereken prosedürler hakkında eğitimler verilmiştir.
Personel üniformaları sıklıkla değiştirilmekte ve personelimiz işbaşı yapmadan
önce dezenfekte edilmektedir.
Personelimizin ortak kullanım ve çalışma alanlarında dezenfeksiyon üniteleri
bulunmaktadır.
Geri planda çalışan personelimize koruyucu maske ve tek kullanımlık
eldiven takma kuralı getirilmiştir.
Personel ortak kullanım alanlarında pandemi ve hijyen konularında
bilgilendirme yazıları bulunmakta ve bu alanlarda sosyal mesafe kuralı
uygulanmaktadır.
Tüm personelimize, pandemi ve sağlık prosedürleri ile ilgili
eğitimler verilmiş olup, bu eğitimlerin periyodik olarak devamlılığı
sağlanmaktadır. Eğitim sertifikası olmayan personel işe
başlatılmamaktadır.
Tüm tesislerimizde çalışanlarımız için sertifikalı işyeri hekimleri
görev yapmaktadır ve olası durumlarda eylem planlarımız
mevcuttur.
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