Ξενοδοχείο TUI BLUE Kerkyra Golf–
Γραπτή Δήλωση Πολιτικής Υγιεινής και ασφάλειας
Η διοίκηση του ξενοδοχείου TUI BLUE KERKYRA GOLF διασφαλίζει ότι, όλοι οι
εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα εργαλεία, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγιεινή
τους (π.χ. σεμινάρια, εξοπλισμός κλπ.). Αυτό περιλαμβάνει το «Σχέδιο εκτάκτων αναγκών»
(εγχειρίδιο και ανάλογη εκπαίδευση) του ξενοδοχείου, καθώς και την εκπαίδευση για την σωστή
χρήση χημικών. Επιπλέον, εφαρμόζονται κανόνες προσωπικής εμφάνισης και υγιεινής. Στους
χώρους του ξενοδοχείου είναι διαθέσιμα προς χρήση αποδυτήρια και ντουζιέρες και παρέχονται
καθημερινά γεύματα για όλους τους εργαζομένους. Τέλος, γίνεται καταγραφή οποιουδήποτε
ατυχήματος, είτε αφορά πελάτη είτε εργαζόμενο, και γίνονται οι ανάλογες διορθωτικές κινήσεις,
μελέτες και αναλύσεις.
Βασική αρχή και δέσμευση του ξενοδοχείου και κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους
πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, να φέρει την ευθύνη για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων και τρίτων και δεσμεύεται ώστε να προβαίνει σ’ όλες εκείνες τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη φύλαξη και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας
όπως ορίζονται από τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις πρόνοιες
του προτύπου ISO 22000 που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και προσδοκίες τους. Όραμα
του ξενοδοχείου είναι να συνδυάσουμε πολυτέλεια, φιλοξενία, εκπληκτική θέα και ατμόσφαιρα
ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχείου. Έχει υιοθετήσει την ιδεολογία της εταιρείας «στη Louis
Hotels σημασία έχει πρώτα ο άνθρωπος. Όχι ο πελάτης ή ο εργαζόμενος αλλά ο άνθρωπος».
Σκοπός ύπαρξής μας είναι η δημιουργία «χαρούμενων προσώπων σε ένα ευχάριστο
περιβάλλον». Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Διοίκηση του ξενοδοχείου έχει υιοθετήσει
Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018, που
καλύπτει όλο το φάσμα των διεργασιών του ξενοδοχείου και περιλαμβάνει την αξιολόγηση
προμηθευτών, αγορές, παραλαβή, αποθήκευση, προετοιμασία, παρασκευή, παράθεση και
σερβίρισμα φαγητών και ποτών στα εστιατόρια και μπαρ του ξενοδοχείου
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