
Các biện pháp phòng chống truyền nhiễm  
Virus Corona ( COVID-19) 

 
Khách sạn thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 và thiết lập các 
tiêu chuẩn vệ sinh. Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt sự an toàn để bảo vệ sức khỏe Quý khách và 
cộng đồng. 
 

Chi tiết 
 

★Đối với nhân viên Khách sạn. 
Tất cả các nhân viên trước khi vào làm sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như 
kiểm tra thân nhiệt, rửa tay, khử khuẩn bằng hóa chất và đeo khẩu trang. 
 
Tất cả các nhân viên sẽ được hướng dẫn chi tiết việc rửa tay đúng cách mỗi giờ (khi vào 
làm và khi tan làm, sau thời gian nghỉ ngơi, sau khi đi dọn dẹp…). 
 
 ★Đối với đại sảnh và khu vực chung của Khách sạn 
Dung dịch cồn khử khuẩn được lắp đặt ở lối ra vào Khách sạn, cửa ra vào phòng tiệc và 
trước thang máy ở mỗi tầng. 
 
Chúng tôi thiết lập một ``thanh màn chắn`` tại quầy lễ tân để ngăn ngừa lây nhiễm khi làm 
thủ tục nhận và trả phòng. 
 
Thường xuyên lau dọn và khử khuẩn trong ngày các khu vực tiếp xúc với tần số cao (quầy 
lễ tân, tay nắm, cánh cửa, máy bán hàng tự động, nút bấm thang máy…) 
 
★Đối với  biện pháp dọn dẹp phòng của Quý khách 
Hệ thống thông gió được kích hoạt trong quá trình vệ sinh phòng của Quý khách. 
 
Thường xuyên lau dọn và khử khuẩn trong ngày như công tắc điện,tay nắm, cánh cửa, điều 
khiển TV…. 
 
※Ngoài ra, chúng tôi sẽ kiểm tra thân nhiệt của Quý khách khi làm thủ tục nhận phòng, Quý 
khách có thân nhiệt trên 37.5 thì sẽ không được nhận phòng. 


