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HEALTH & SANITATION GUIDELINES   ХИГИЕННО-ЗДРАВНО РЪКОВОДСТВО 

 
EMPLOYEE’s RESPONSIBILITIES       ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 
 
“ELITE 1 Apartments” employees are vital for an effective sanitation and health 
program. Hand washing, correct hygiene and frequent handwashing with soap is vital 
to help combat the spread of virus. All employees are instructed to wash their hands, 
or use sanitizer when a sink is not available, every 60 minutes (for 20-seconds) and 
after any of the following activities: using the restroom, sneezing, touching the face, 
blowing the nose, cleaning, sweeping, mopping, smoking, eating, drinking, entering 
and leaving the gaming floor, going on break and before or after starting a shift.  
 
Служителите на „ЕЛИТ 1 Апартаменти” са от жизнена необходимост за 
прилагането на ефективна санитарна програма. Честото миене на ръце е 
изключително важно, за да се ограничи разпространението на COVID-19. 
Всички служители са инструктирани да мият ръцете си или да използват 
дезинфектнат, ако няма достъп до мивка, на всеки 60 минути за 20 секунди или 
след някое от следните действие: използване на санитарен възел, кихане, 
докосване на лицето, почистване на носа, почистване на повърхности, пушене, 
хранене, приемане на напитки, излизане в почивка, преди и след започване на 
смяна.  
 

COVID-19 TRAINING                 COVID-19 ОБУЧЕНИЕ 
 
All employees will receive training on COVID-19 safety and sanitation protocols. 
Appropriate PPE will be worn by all employees based on their role and 
responsibilities and in adherence to state or local regulations and guidance. Training 
on how to properly use and dispose of all PPE will be mandatory. Every employee 
entering the resort will be provided a mask and required to wear that mask while on 
property. Gloves will be provided to employees whose responsibilities require them 
as determined by medical experts including housekeeping and public area attendants 
and security officers in direct contact with guests.  
 
Всички служители получават обучение за спазване на изискванията за 
ограничаване разпространението на COVID-19. Всеки от служителите носи 
спрямо длъжността си необходимите предпазни средства и обекло. Всеки 
служител има отговорността да носи предоставената му маска по време на 
престой в комплекса. Ръкавици ще се бъдат на разположение за тези, чийто 
работни задължения ги налагат включително камериери, градинари, 
охранители и всеки, който има директен контакт с гостите.  
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GENERAL HYGIENE MEASURES FOR ALL STAFF  

ОСНОВНИ ХИГИЕННИ МЕРКИ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРСОНАЛ 
 
1. Frequent hand washing: At least before eating, after sneezing, coughing, or 
blowing your nose, after using the bathroom, before handling food, after touching or 
cleaning surfaces that may be contaminated, and after using or sharing equipment 
such as machinery, computers, materials , etc.  
Редовно измиване на ръцете: преди хранене, след кихане, кашляне или 
почистване на носа, след ползване на ELIT APARTMENTS COVID-19 
PROTOCOL санитарен възел, след допир на повърхности с потенциална опаса, 
преди и след изплозване на оборудване като машини, компютри, материали и 
тн. 
 
2. Avoid touching your eyes, nose and mouth with your hands, as these facilitate their 
transmission.  
Избягване на докосване на очите, носа и устата с ръце.  
 
3. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with your elbow flexed. 
При кашлица и кихане е препоръчително покриването на устата и носа със 
сгънат лакът. 
 
4. Use disposable tissues to eliminate secretions, and throw them away after using it. 
След използване на салфетки, те да бъдат изхвърлени веднага след употреба.  
 
5. Try to keep a minimum preventive distance when possible.  
Спазването на дистанция е от особено значение във всички възможни случаи.  
 
6. Temperature checks upon arrival on a daily basis to all staff. 
Редовна провека на телесната температура на дневна база при пристигане на 
всеки служител.  
 
7. Report immediately to your superior in case of any symptom.  
При съмнения за зараза всеки служител трябва незабавно да се обърне към 
управителя на смяна.  
 

HAND-WASHING          ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ 
  
Although various products can be used, hand washing can be classified according to 
whether ordinary soap or detergents are used, or whether products containing 
antimicrobial agents are used. Handwashing with regular soap or detergent (stick, 
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granules, leaves, or liquid) suspends microorganisms and then allows them to be 
rinsed.  
 
Въпреки разнообразието от дезинфектиращи средства, измиването на ръцете 
се класифицира като най-успешният начин за остраняване на бактерии и 
замърсявания. Измиване на ръцете със сапун позволява ограничаването на 
микробите и успешното им отмиване.  
 
Washing hands with antimicrobial-containing products destroys or inhibits the growth 
of microorganisms. This process is known as chemical removal of microorganisms. 
Gloves are not a substitute for hand washing. Hands should be washed, even if 
gloves are worn, after touching any material potentially carrying an infectious agent.  
 
Измиването на ръце с антибактериални продукти унищожава развитието на 
микроорганизмите. Този процес е също познат като химично разграждане на 
микроорганизми. Предпазните ръкавици не са заместител на миенето на ръце. 
Ръцете трябва да се измиват дори и след носене на ръкавици.  
 
Hand-washing is the simplest and most important procedure to prevent infections. 
Hand-washing is defined as a brief, vigorous scrubbing with soap of the entire surface 
of the hands, followed by rinsing with a stream of water.  
 
Измиването на ръцете е най-простата и най-важната процедура за 
ограничаване на заразата. Измиването на ръцете трябва да става с обилно 
втриване на сапун по цялата повърхност на ръцете и хубаво изплакване.  
 
HYGIENIC FRICTION OF THE HANDS  

ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕТЕ С ДЕЗИНФЕКТАНТ  
 
Hygienic friction of the hands with different disinfecting solutions is a more effective 
process than washing them. It involves a disinfectant to destroy a substantial part of 
the transient flora on the hands. The technique involves rubbing 3 to 5 ml of a fast-
acting antiseptic on both hands until it dries. Care must be taken to expose the 
substance over the entire surface of the hands and to open the interdigital spaces, 
rubbing the tips of the fingers on the palms moistened with the disinfectant.  
 
Почистването с дезинфектант е едно наистина ефективно и успешно средство 
за по-чисти ръце. Техниката за почистване включва втриването на 3-5 мл. 
дезинфектант от двете страни на ръцете. Трябва да се обръща внимание на 
местата, които могат да се пропуснат като ръбове на ноктите и пространстрото 
под тях.  
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Hygienic hand friction, especially with alcohol preparations, is superior to ordinary 
soap and water for safe hands after known or suspected contamination with 
potentially pathogenic microorganisms.  
 
Дезинфекцията на ръцете с продукти със съдържание на алкохол е по-
всеобхватно от употребата на вода и сапун в борбата с микроорганизмите.  
 
The current recommendation of the infection committee is for the use 70% isopropyl 
alcohol with glycerin.  
 
Текущите препоръки на здравните звена са за употреба на 70% спирт с 
глицерин.  
 

EXTRAORDINARY MEASURES        ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ 
 
All staff working close to guests will use standard clinic mask and latex gloves at any 
time, such as: House keeping, kitchen, bars & restaurants, reception & guest 
relations, animation team, life guards, security gardeners and maintenance (other 
employees discretionary).  
 
Всички служители работещи близо до гости са задължени да използват 
защитна маска и латексови ръкавици по всяко време ( камериери, спасители, 
охранители, градинари, поддръжка, рецепционисти). 
 
All hires will be requested to have a medical check before incorporation.  
 
На всички назначени ще бъде изискано медицинско удостоверение преди 
започване на работа.  
 
Extra info will be displayed in all information boards around the hotel. 
 
Допълнителна информация ще се поставя на видни табла навсякъде в 
комплекса. 
  
Antibacterial gel dispensers will be installed on the hotels main entrance, entrance of 
the three restaurants, games area (bowling, arcade room and billiards & darts) and 
gym.  
 
Диспенсери с антибактериален гел ще бъдат поставени на разположение на 
всички главни входове на сградите. 
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Minimum sunbeds separation space of 2 meters (by each two sunbeds and one 
umbrella).  
 
Разстоянието между всеки два шезлонга и чадър е 2м. 
 

HOUSE KEEPING         ПОЧИСТВАНЕ 
 
The most important thing is to detect the hotel's hot areas and increase its 
cleanliness, in addition to maintaining the stipulated safety distance between clients 
and workers. Common sense, responsibility and solidarity are paramount in order to 
stop the virus. 
 
Най-важната точка за поддържане на чистота е допълнителната нужда да се 
спазва необходимата дистанция между клиенти и служители.  
 
Aligned with standard cleaning procedures extra disinfection will be developed in 
critic places & surfaces with high flow of guests, such as:  
 
Съобразно стандартните процедури за допълнителна дезинфекция на такава 
ще бъдат подложени следните пространства: 
 
- Оccupied rooms - заетите стаи  
 
- Common areas toilettes* (standard cleaning plus disinfection of all handles and 
dispensers, doors & door frames, faucets and boards in general) - общи тоалетни 
помещения (стандартно почистване плюс дезинфекция на всички дръжки и 
диспенсери, врати и рамки на врати, первази)  
 
- Main entrances and exit doors - основни помещения и входни врати  
 
- General floor cleaning* will be performed with sodium hypochlorite at 200 ppm 
(antibacterial solution, 0.1% sodium hypochlorite, 62-71% ethanol and 0.5% 
hydrogen peroxide) *applicable to all staff/internal areas - почистването на пода ще 
се извършва с разтвор на белина 200ppm (антибактериално решение, 0.1% 
sodium hypochlorite, 62-71% ethanol and 0.5% hydrogen peroxide) * приложимо за 
абсолютно всички пространства. 
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CLEANING & SANITIZING PROTOCOL  
ПРОТОКОЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 
a) Carts, trolleys and equipment to be sanitized at the start and end of each shift. 
Всички пособия за почистване се дезинфекцират преди и след започването на 
всяка смяна. 
 
b) Guest linen will be delivered and removed from guest rooms in single use sealed 
bags. Спалното бельо на гостите ще се доставя и взема в отделни торби. 
 
c) All items stored on shelves in the Housekeeping locker rooms are placed in bags 
and not exposed to the open air when not in use. Всички пособия на камериерките, 
са прибрани и не се излагат на открито, когато не се използват. 
 
ROOM CLEANING SPECIFIC PROCEDURE 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТАИТЕ  

 BEDS – ЛЕГЛА 
 
Guests beds require careful cleaning and disinfection. Before starting the cleaning, 
remove the clothes from the bed, wrapping them towards the center to avoid 
producing aerosols, and bag them in order to avoid any risk during transportation. It 
should always be verified that there are no guest’s items wrapped in the clothing. 
Cleaning of headboard and of any other built in piece of the bed is done with a cloth 
impregnated with disinfecting solution.  
 
Леглата на гостите изискват внимателно почистване и дезинфекция. Преди 
започване на почистването се премахва бельото от леглата и се опакова в 
торба. Почистването на рамките на леглата се извъшва с парцал напоен с 
дезинфекциращ препарат.  
 
In routine cleaning (low-level disinfection) sodium hypochlorite at 200 ppm 
(antibacterial solution, 0.1% sodium hypochlorite, 62-71% ethanol and 0.5% 
hydrogen peroxide) are recommended to use. In case the bed shows biological fluid 
dirt, it is recommended to use a high level disinfection; sodium hypochlorite at 500 
ppm.  
 
При рутинно почистване (ниско ниво на дезинфекция) се препоръчва 
използването на sodium hypochlorite 200 ppm (антибактериално решение, 0.1% 
sodium hypochlorite, 62-71% ethanol и 0.5% hydrogen peroxide). В случаи на силни 
биолигични замърсявания се препоръчва използването на sodium hypochlorite at 
500 ppm. 
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 WC - ТОАЛЕТНА 
 
The cleaning process begins with washing the walls, the sink, any surface, the 
shower knobs and the door with a sponge impregnated with a disinfecting solution. 
Sodium hypochlorite at 500 ppm is recommended. Before starting to wash the toilet, 
it is recommended to empty the water from the tank at least once. Subsequently, the 
disinfecting solution (sodium hypochlorite at 500 ppm) should be spread on all the 
surfaces of the toilet, starting from the outside, the base, the back area, the pipes and 
the hinges. The grooves in the bathroom slabs, valves and stopper are narrowed with 
a small brush. 
 
Почистването започва с измиване на стените, мивката и всякакви повърхности, 
тръбите на душовете с гъба напоена с дезинфекциращо средство. Препоръчва 
се Sodium hypochlorite 500 ppm. Преди почистване на тоалетната се препоръчва  
изпразване на вода поне веднъж. С дезинфекциращ препарат се обливат 
всички повърхности отвън навътре, задните пространства, тръбите и дръжките. 
Всякакви фуги и ръбчета се обработват с четки.  
 
The floor is washed with a brush and disinfectant solution; quaternary ammonium, 
sodium hypochlorite at 200 ppm. The mirror is cleaned with a wet mop impregnated 
with a disinfecting solution, drains are verified to be clear, the bathroom toiletries and 
a label indicating that the W.C. is already disinfected are placed and a new bag is put 
in the trash bin. 
 
Подът се измива с четка и дезинфекциращо средство: quaternary ammonium, 
sodium hypochlorite 200 ppm. Огледалото се почиства с навлажнен парцал с 
дезинфекциращо средство, каналите се почистват добре и когато всички 
етикети за дезинфекция са поставени на място си се слага нова торбичка в 
кошчето за боклук. 
 

 CURTAINS - ЗАВЕСИ  
 

Before cleaning starts, adjust the window and stretch the curtains. Shake by wiping 
evenly from top to bottom with a feather duster, remove and wash if any dirt spot is 
detected.  
Преди започване на почистването завесите се разтърсват и се събират всички 
боклуци по тяхната повърхност с четка за прах, а по-сериозните замърсявания 
се измиват.  
 

 WINDOWS - ПРОЗОРЦИ 
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The place where most dirt enters buildings and rooms is through the windows; If the 
glass and window frames are kept clean, the cleaning time inside the hotel 
decreases.  
A rag is placed between the bucket and the floor to prevent a water ring from forming. 
Wash with a sponge impregnated with a disinfecting solution, its cleaning begins 
starting at the top, with horizontal movements, until reaching the bottom. Then the dirt 
is removed with a damp cloth achieving full transparency in the glass sheet. Dry the 
window frames.  
It is not convenient to clean the windows when the sun reflects directly on them - they 
dry too quickly and the glass gets stained.  
 
Местата, през които навлизат най-много замърсители в сградите и стаите са 
прозорците. Ако прозорците са почистени добре това намалява необходимостта 
от чистене в затворените пространства.  
Между кофата и пода се поставя парцал, за да не се образува воден пръстен. 
Измива се с гъба напоена с дезинфекциращо средство. След това се премахват 
замърсяванията и се чисти до пълна прозрачност. Накрая се изсушават рамките 
на прозорците.  
 

 FURNITURE AND CHAIRS - МЕБЕЛИ И СТОЛОВЕ 
 
To clean furniture and chairs, wipe the surface and the bottom, use a dry cloth to 
clean any shoe rubbings. Wash with disinfectant solution and scrub sticky stains 
caused by hands, food, etc., by using a damp cloth. Then wipe with a dry cloth to 
avoid deterioration of the material of the chairs and furniture.  
At the end, put the furniture back in its place. When stains appear on upholstered 
furniture, it is recommended not to rub the surface, but to use the adequate steam 
vacuum machine.  
Zip transparent bags will be used to cover the TV remote control and will be replaced 
with each new arrival.  
 
Със сух парцал се забърсват всички повърхности на мебелите и столовете. С 
влажен парцал се избърсват всички следи от докосване, а след това се 
изсушават, за да се избегне повреда на мебелите. Мебелите се връщат на 
мястото си след почисване. Когато има тежки замърсявания се препоръчва 
използването на парочистачка. 
Всички дистанционни се опаковат във вакуум пликове, които се сменят за всеки 
нов гост. 
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 CLEANING OPERATIONS IN COMMON AREAS - ПОЧИСТВАНЕ НА 
ОБЩИТЕ ЧАСТИ 

 
Circulation areas in hotels are places where most of the time there is a flow of people; 
therefore, they need more attention from the people responsible for cleaning. Public 
restrooms, hallways, stairways, waiting rooms, offices, and other hotel facilities are 
included within these areas.  
 
Местата, където циркулират най-големите потоци от хора се нуждаят от 
засилено внимание и прилагане на строги мерки. Обществените тоалетни, 
коридорите, офисите и всички помещения в комплекса са включени в тази зона.  
 

 PUBLIC TOILETS - ПУБЛИЧНИ ТОАЛЕТНИ 
 
The objective is to keep the site hygienic, disinfected and pleasant. Cleaning is done 
on an hour basis. These sites require constant review throughout the day. It is 
recommended to wash the walls, urinals and the toilet with a solution of sodium 
hypochlorite at 500 ppm., Or with a quaternary ammonium. Then dry them with a 
well- drained cloth and leave no visible marks. Collect the bags from the garbage 
containers and dispose of them as ordinary waste. Wash and dry the garbage cans 
and put the indicated bag back on. Mop the floor with bleach solution, including the 
area where the toilet is located. Install toilet paper if necessary and check the soap 
dispenser. Disinfect all handles, frames, dispensers, faucets and any surface likely to 
be touched.  
 
Основната цел е помещението да остане напълно чисто и приятно. Почистване 
се извършва на всеки час. Тези помещения изискват постоянно наглеждане 
през деня. Препоръчва се почистване с обливане с белина и амоняк. 
Подсушава се със сухи парцали и без оставащи следи. След събиране на 
торбите с боклук от контейнерите, те се изхвърлят в общия боклук. Кошчетата 
се измиват и се зареждат с нова торбичка за боклук. Допълва се тоалтена 
хартия и се проверяват и почистват диспенсерите за сапун. Всички дръжки, 
рамки, диспенсери и всякакви повърхности, които се докосват, се 
дезинфекцират. 
 

 STAIRS - СТЪЛБИЩА 
 
It is the responsibility of the cleaning staff to keep the stairs free of obstacles and in a 
perfect state of cleanliness to achieve everyone's safety. Handrails and electricity 
switches should be cleaned with a wet mop with a disinfectant solution. Mop the 
stairs with a bleach solution being careful not to water the area too much.  
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Почистващия персонал има грижата да пази стълбищата в перфектна чистота. 
Парапетите и ключовете се почистват с влажен парцал напоен с 
дезинфекциращ препарат. Подовите повърхности се почистват старателно с 
разтвор белина и без да се оставят големи мокри следи.  
 
 

RECEPTION & GUEST RELATIONS      РЕЦЕПЦИЯ И ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ 

  
CLEANING & SANITIZING PROTOCOL 

ПРОТОКОЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
 
a) Sanitize all guest touch points after each transaction including Identity Card, pens 
and registration countertops. Почистване на всички повърхности при допир и 
размяна на документи, химикали и др.  
b) Room keys to be sanitized before stocking. Всички ключове за стаите се 
дезинфекцират при оставяне.   
 

GENERAL       ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
Service will be provided as usual, with main exemptions during the check in & check 
out process.  
 
Обслужването ще се провежда както обикновено, но със засилени мерки за 
безопасност при настаняване и напускане.  
 
When multiple arrivals guests will be allowed to enter the hotel one by one with one 
person presenting a booking. The person should prepare personal documents of 
each guests for registration. 
 
При пристигане на големи групи гостите ще се допускат при следния режим. 
Обслужването става един по един като за всяка резервация трябва да има един 
представител, който да предостави документите на всички гости от 
резервацията. 
 
For the check out process guests should proceed in the same order.  
 
При напускане на хотела се използва същата процедура като при настаняване.  
 
A security officer will greet each visitor to the resort. Visitors will be screened and 
asked to use hand sanitizer and to wear a mask. Appropriate signage will also be 
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prominently displayed outlining proper mask usage and current physical distancing 
practices in use throughout the resort.  
 
При навлизане в комплекса гостите ще бъдат посрещани от охранителите, 
които ще проверяват телесната им температура с безконтактен термометър и 
ще препоръчват носенето на лични предпазни средства и използването на 
дезинфектант. На входа всеки гост ще може да вижда изображения напомнящи 
използването на предпазни средства и пазенето на дистанция. 
 
At the reception you must have emergency telephone numbers to request assistance 
or health information for any client who may be ill. In addition, the client should be 
recommended to stay in the room until the medical visit and will be provided with a 
surgical mask, if we have one, which must be worn whenever someone enters the 
room.  
 
На рецепция могат да бъдат намерени телефони за спешна помощ и търсене 
на асистенция за здравна информация в случай, ча някой гост се разболее. В 
такъв случай е препоръчително гостът да остане изолиран в стаята си.  
 
Guest should be advised to clean their baggage prior to entering the room.  
 
Съветват се гостите да почистват чантите си с багаж преди да се нанесат в 
стаите си.  
 


