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Για τον όμιλο Aquila Hotels & Resorts η διασφάλιση της 

υγείας του προσωπικού της και των επισκεπτών της είναι 

θέμα μέγιστης προτεραιότητας και ύψιστης σημασίας. Ο 

όμιλος Aquila Resorts & Hotels εφαρμόζει τις απαιτήσεις του 

πρώτου ολοκληρωμένου ιδιωτικού σχήματος πιστοποίησης 

παγκοσμίως TÜV AUSTRIA CoVid Shield για τη μείωση των 

κινδύνων μετάδοσης του κορωνοϊού.  

 

Το σχήμα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield είναι μια 

ολοκληρωμένη απάντηση στις ανησυχίες των επισκεπτών 

αφού ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις για την 

εκπαίδευση του προσωπικού όλων των ξενοδοχείων μας, 

την ύπαρξη κατάλληλης υποδομής και σχεδίου δράσης για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ διασφαλίζει πως 

διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφαρμόζουμε τις 

κατάλληλες διαδικασίες για να κάνουμε τη διαμονή σας στα 

ξενοδοχεία μας μια αξέχαστα ευχάριστη εμπειρία.  

 

Η πιστοποίηση TÜV AUSTRIA CoVid Shield απαιτεί ένα 

ολοκληρωμένο πλάνο δράσης, ενεργειών και διαδικασιών, 

ενώ συγχρόνως ενσωματώνει όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής 

εθνικών & διεθνών οργανισμών (Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας - World Health Organization) ώστε να 

διασφαλίσουμε για εσάς, άνετη, ασφαλή και μοναδική 

εμπειρία. 
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Aquila Hotels & Resorts has recognized the health of our 

personnel as well as of our guests as of outmost importance 

and top priority. The Aquila Resorts & Hotels fully 

implements the requirements set by the first integrated 

private certification scheme worldwide TÜV AUSTRIA CoVid 

Shield for the mitigation of the risks for the contagion of the 

corona virus.  

 

The certification scheme TÜV AUSTRIA CoVid Shield 

includes the action plan to face pandemic challenges, the 

most modern requirements for the training and awareness 

of our personnel, the fulfilment of a fully operational 

suitable infrastructure and equipment for the pandemic 

and a complete system of procedures and mechanisms in 

order to offer to all our guests a unique experience of 

relaxation and safety.  

 

To achieve TÜV AUSTRIA CoVid Shield certification we have 

prepared a system where all the hygiene protocols by the 

National Health Organization for Public Health and World 

Health Organization as well as the relevant guidelines have 

been adapted to our operational guidelines and procedures 

aiming to your unforgettable experience to all our hotels 

and resorts. 
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