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#safeholiday@saintivanrilski 

ВАШЕТО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ СА НАШ ПРИОРИТЕТ! 

Здравето и безопасността на гостите, собствениците на апартаменти и обслужващия екип 
на „Св. Иван Рилски“ Хотел и Апартаменти са наш основен приоритет. Затова въведохме 
повишени хигиенни и превантивни мерки, съответстващи на изискванията и препоръките 
на Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването на Р България, за 
да осигурим високо ниво на безопасност за всички ни. Нашите нови стандарти за чистота 
и превенция гарантират, че Вашата почивка ще бъде безопасна.  

 На рецепция за гостите са на разположение лични предпазни средства - маски, 
ръкавици и дезинфекциращи кърпички.  
 

 В комплекса са организирани помещения за настаняване и изолиране на гости с 
установено заболяване от COVID-19. 
 

 Дезинфектанти за ръце са поставени в ключовите обществени зони с голям 
човекопоток.   
 

 Принципите на социалното дистанциране се прилагат във всички общи части на 
територията на „Св. Иван Рилски“ Хотел и Апартаменти.  
 

 Въведена е нова програма за почистване на общите части в комплекса, осигуряваща 
честа дезинфекция на най-натоварените зони. 
 

 Процедурите за почистване на стаите включват допълнителна дезинфекция след 
напускане на гостите.  
 

 Във всички заведения на територията на комплекса са засилени стандартите за 
безопасност на храните и са въведени принципите на социалното дистанциране. 
 

 Осигурена е безопасна услуга за вземане на храна от ресторанта.  
 

 Осигурени са възможности за безконтактно плащане във всички заведения, СПА 
центъра, както и на рецепцията в комплекса.  
 

 Въведени са мерки за ограничено ползване и социално дистанциране, както и 
допълнителни стандарти за хигиена и безопасност в и около басейните в 
комплекса,  асансьорите, тоалетните, СПА центъра, офисите и детския център.  
 

 Зоната около басейните в комплекса се дезинфекцират минимум 2 пъти на ден 
и/или след всеки гост. Въведени са принципите на социалното дистанциране. 
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 Разработени са процедури за действие в случай на съмнение за коронавирусна 
инфекция при гост или служител в „Св. Иван Рилски“ Хотел и Апартаменти.   
 

 Всички служители на „Св. Иван Рилски“ Хотел и Апартаменти са преминали 
цялостно обучение по безопасност и хигиена. 
 

 Сформиран е екип, които да съдейства на всички гости и собственици на 
апартаменти в случай на нужда и следи за изпълнението на мерките за безопасност, 
превенция и хигиена.  
 

 

 


