BEZPIECZEŃSTWO

PONAD WSZYSTKO
Od załogi po gości, od portów do statków,
od okrętowania do wyokrętowania,

TROSZCZYMY SIĘ O TWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO,
gwarantując Ci spokojne wakacje.

Nasz zespół ds. zdrowia i bezpieczeństwa współpracuje ze specjalistami
z CLIA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Linii Wycieczkowych) oraz niezależnymi
ekspertami naukowymi, aby przygotować nowe, zgodne z międzynarodowymi standardami
procedury odpowiadające na obecną sytuację dotyczącą COVID-19.

1. SERWISY ONLINE DLA GOŚCI
Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo pomiędzy gośćmi a obsługą,
przygotowujemy najlepsze technologie i cyfrowe rozwiązania zarówno dla
pasażerów jak i naszego zespołu.
Możliwość zameldowania online jest zagwarantowana. Check-in może być
przeprowadzony przed rejsem, w domu, aby uniknąć i ograniczyć spotkania z
obsługą w terminalu portowym.

>

Przed zaokrętowaniem będziemy monitorować zdrowie naszych pasażerów
poprzez obowiązkowy kwestionariusz online, który poświadczy ich stan
zdrowia.

>

Oferujemy możlwość rezerwacji dodatkowych usług przed rejsem, poprzez
portal klienta MyCosta. Pobyt na statku będzie łatwiejszy poprzez korzystanie z
interaktywnej aplikacji CostaAPP, a monitory i kody QR znajdujące się na statku
zapewnią bezpieczną podróż.

2. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W TERMINALU
Podczas zaokrętowania i wyokrętowania wszyscy
goście jak i obsługa będą przestrzegać najważniejszych
prodecur bezpieczeństwa. Każdorazowo podczas
wejścia na statek, wszyscy pasażerowie, obsługa i
goście będą poddani skanowaniu temperatury ciała.

>

W terminalu każdy będzie zobowiązany do noszenia
maski.

3. DYSTANS SPOŁECZNY
Będziemy ściśle przestrzegać protokołów bezpieczeństwa,
zapewniając dystans społeczny, aby każdy mógł czuć się bezpieczenie
na pokładzie.

>

Zmniejszone obłożenie na statku: aby łatwiej było zapewnić
odpowiedni dystans.

>

Ograniczone obłożenie i kontrolowany dostęp do stref rozrywki na
statkach. Obszary współne, zgodnie z nowymi zasadami, zostaną
odpowiednio przystosowane, aby była możliwość ograniczenia liczby
osób w nich przebywających.

>

Informacje dotyczące bezpieczeństwa będą widoczne we wszystkich
obszarach statku, aby przypominać o bezpiecznej odległości.

4. DEZYNFEKCJA
Wszystkie nasze statki będą spełniały rygorystyczne wymagania dotyczące higieny,
oparte na standardach sanitarnych zatwierdzonych przez WHO (Światową
Organizację Zdrowia).

>

Odkażanie powierzchni i części wspólnych: wszystkie obszary publiczne statku
będą czyszczone środkami antywirusowymi kilkukrotnie w ciągu dnia. Toalety w
cześciach ogólnodostępnych będą sprzątane i dezynfekowane jeszcze częściej.

>

Profesjonalne produkty: będziemy używać technologii dezynfekującyh oaz
wysoce skutecznych produktów do czyszczenia wszystkich powierzchni i
wyposażenia.

>

Dezynfekcja kabin: kabiny będą oddane do użytku gości tylko po przejściu
dokładnej dezynfecji. Kabiny będa również codziennie sprzątane i
dezynfekowane.

5. PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
Zapewnimy wszystkim gościom, obsłudze i dostawcom odpowiednie
produkty zapewniające bezpieczeństwo na statku i wybrzeżu.

>

Zabezpieczenie sanitarne dla wszystkich gości i personelu: na statku oraz w
terminalach będą dostępne liczne dozowniki ze środkami odkażającymi.
Ponadto podczas pobytu na statku, na życzenie, można otrzymać maski i
rękawiczki ochronne.

>

Ochrona na pokładzie: cała załoga będzie wyposażona w konieczne (zgodnie z
Włoskimi przepisami) zabezpieczenia, aby zapewnić jej oraz gościom najwyższe
standardy zdrowotne.

>

Ochrona podczas wycieczek: nasze autobusy będą odkażane po każdym użyciu,
a dystans społeczny zostanie zagwarantowany poprzez zmniejszenie ilości
dostępnych miejsc. Przewodnicy będą używali maseczek ochronnych, aby
odkrywanie najpiękniejszych miejsc było bezpieczne.

6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DLA ZAŁOGI
Wzmocniliśmy protokoły higieniczne, których
musi przestrzegać nasza załoga.

>

Codzienne badania: personel pokładowy
musi sprawdzać temperaturę ciała przed i
po każdej zmianie.

>

Zostanie przeprowadzone dodatkowe
szkolenie dla personelu, aby każdy z
pracowników stosował się do aktualnych
przepisów zdrowotnych.

7. BEZPIECZEŃSTWO W RESTAURACJI
Usługi gastronomiczne zostaną dostosowane do obecnej
sytuacji.

>

Dystans: przestrzeń między stolikami oraz między osobami
siedzącymi przy stoliku zaprojektowano tak, aby móc
spożywać bezpiecznie posiłki. Dodatkowo dostęp do
restauracji będzie kontrolowany, aby uniknąć zbyt dużej
ilości osób w jednym miejscu.

>

Posiłki oraz napoje będą dostępne tylko w formie serwisu
kelnerskiego.

>

Bezpieczeństwo przygotowania żywności: jak zawsze
stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa dotyczące
procesu przygotowania żywności.

8. OBSŁUGA MEDYCZNA
NA STATKU I LĄDZIE
Na każdym statku Costa znajduje się
centrum medyczne, w któym pracuje
wykwalifikowany i doświadczony
personel, będący na bieżąco ze
standardami opieki i postępowania
dotyczącego rozprzestrzeniania się
oraz zapobiegania COVID-19. Zdrowie
gości i załogi to nasz priorytet.

Wskazania zawarte w tym dokumencie oparte są na obecnej sytuacji pandemicznej.
Będziemy stale monitorować odpowiednie zmiany w odpowiedzi na COVID-19 i jeśli to konieczne,
zaktualizujemy nasze protokoły zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa.

