อวานี โฮเทลส พรอมรับมือโควิด-19 ดวยมาตรการ
AvaniSHIELD เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

อวานี โฮเทลส พรอมรับมือโควิด-19 ดวยมาตรการ AvaniSHIELD เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2563: ในขณะที่นักเดินทางเริ่มปรับตัวใหเขากับการเดินทางในรูปแบบใหม (New
normal) และโรงแรมตางเตรียมพรอมที่จะตอนรับการกลับมาของผูเขาพัก อวานี โฮเทลส แอนด รีสอรท ไดเปิ ดตัว
มาตรการใหมดานอนามัยและความปลอดภัย ภายใตช่ อ
ื  อวานี ชิลด (AvaniSHIELD) ที่จะถูกปรับใชกับโรงแรมใน
เครือ 33 แหง ใน 18 ประเทศ ซึ่งไดยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของทงั ้ แขกผูใชบริการ
และพนักงาน
หนึ่งในมาตรการคือ การนํ าเทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใช อาทิ การเช็คอิน เช็คเอาทและบริการคอนเซียช
(concierge) ในรูปแบบดิจิตอล การเคลือบพ้ น
ื ผิวที่ไดรับการสัมผัสบอยๆ ดวยทองแดง เครื่องฆาเชื้อดวยรังสียูวีซี
และเครื่องฟอกอากาศมาตรฐาน HEPA ตามแนวทางที่ไดประกาศจากศูนยควบคุมและปองกันโรค (CDC) และ
องคการอนามัยโลก (WHO)
“แมการดําเนินชีวิตของเราทุกคนตางไดรับผลกระทบ แตจิตวิญญาณในการเดินทางของเราจะไมมีวันจางหาย” ฮา
เวียร พารโด รองประธานฝายปฏิบัติการ อวานี โฮเทลส แอนด รีสอรท กลาว “การนํามาตรฐานดานสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยใหมมาใช เป็ นการยกระดับการปองกันเพื่อสรางความมน
ั ่ ใจใหแกผูใชบริการโรงแรม อวานี และพนัก
งาน และเป็ นการตอกยํ้าความมุงมน
ั ่ ของเราในการสรางความมน
ั ่ ใจดานสุขอนามัยและความปลอดภัยควบคูกับการ
รักษาคุณภาพการบริการ”
“นอกเหนือจากมาตรการเหลานี้ เรายังพิจารณาโครงการใหมๆ อื่นๆ ในการชวยรักษาสิ่งสภาพแวดลอม และสภาพ
ปั จจุบันของโลกที่ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ โครงการลดจํานวนขยะใหเป็ นศูนย (zerotrash) และมาตรการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด” ฮาเวียร กลาวเพิ่มเติม
บริการในรูปแบบที่ลดการสัมผัส (Touchless Service)
• การทักทายแบบไมสัมผัสรางกาย – เพื่อลดการสัมผัส และสรางความคุนชินในการเวนระยะทางสังคม โดย
พนักงานของ อวานี จะมีการทักทายในรูปแบบเฉพาะตามประเพณีของแตละประเทศ อาทิ การไหวทักทายแบบไทย
การโคงคํานับแบบเกาหลี การเอามือทาบอก ไปจนถึง การแสดงความเคารพแบบ Vulcan salute ที่ไดรับความนิยม
จากเรื่อง Star Trek โดยการชูมือข้ น
ึ  แลวแยกนิ้วกลางและนิ้วนางออกจากกัน รวมถึงนิ้วโป ง
• การเช็คอินและเช็คเอาท ผานระบบออนไลนกอนเดินทางมาถึง – ระหวางการเดินทางไปยังโรงแรม ผูเขาพัก
สามารถทําการลงทะเบียนผานทางระบบออนไลน และจะไดรับกุญแจหองพักจากแผนกตอนรับเมื่อถึงโรงแรม
สําหรับการเช็คเอาท ผูเขาพักสามารถชําระคาใชจายผานระบบชําระเงินออนไลนที่ปลอดภัย และไดรับใบเสร็จผาน
ทางอีเมล ซึ่งทงั ้ ปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
• แอพพลิเคชัน
่ คอนเซียช (Concierge App)– จะมีการนํา ไลฟ  แชท มาใหบริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็ นชองทางการ
ติดตอระหวางพนักงานผูใหบริการขอมูลกับผูเขาพัก และยังสามารถใชแอพพลิเคชัน
่ นี้ในการดูเมนูอาหาร สัง่ อาหาร
เพื่อรับประทานในหองพัก รวมถึงการจองกิจกรรมนอกสถานที่
เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย
• การเคลือบพ้ น
ื ผิวดวยวัสดุทองแดง – สําหรับพ้ น
ื ผิวที่ถูกสัมผัสบอย อาทิ มือจับประตู และปุมลิฟต จะถูกเคลือบ
ปิ ดดวยฟิลมทองแดงที่ชวยตอตานจุลินทรีย (ซึ่งทองแดงถูกใชเป็ นสารฆาเชื้อมาตงั ้ แตสมัยอียิปตโบราณ) โดยการ
วิจัยชใี้ หเห็นวาไวรัส SARS-CoV2 สามารถอยูรอดไดในระยะเวลาสน
ั ้ ที่สุดบนทองแดงเมื่อเทียบกับวัสดุอ่ น
ื
• การฆาเชื้อดวยรังสียูวีซี (UVC) – แผนกตอนรับจะใชกลองฆาเชื้อ UVC ในการฆาเชื้อโรคบนคียการดหองพัก
เครื่องเขียน และวัตถุอ่ น
ื ๆ ที่ถูกสัมผัสบอย แขกผูเขาพักสามารถใชบริการฆาเชื้อมือถือสวนตัวไดโดยไมมีคาใชจาย
นอกจากนี้ ทีมพนักงานดูแลรักษาความสะอาดยังไดเริ่มทดสอบการทําความสะอาดดวยแสง UVC เพิ่มเติมหลังจาก
การทําความสะอาดตามปกติ ซึ่งวิธีนี้ไดรับการพิสูจนแลววาสามารถฆาเชื้อโรคและแบคทีเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ
99.99%
• การฟอกอากาศมาตรฐาน HEPA – โรงแรมบางแหงในเครือจะเพิ่มเครื่องระบบฟอกอากาศมาตรฐาน HEPA ใน
หองพักและกระบวนการการทําความสะอาดหองออกกําลังกาย ซึ่งจะชวยกําจัดไวรัส แบคทีเรีย และสารกอภูมิแพใน
อากาศขนาด 0.01 ไมครอน (10 นาโนเมตร) ไดอยางมีประสิทธิภาพถึง 99.99%

• การฆาเชื้อวัตถุตางๆ – โรงแรมทุกแหงจะมีการกําหนดและปฏิบัติตามขน
ั ้ ตอนการฆาเชื้อที่อาจติดมาบนกระเป า
เดินทาง สัมภาระ และอุปกรณตางๆ ที่ถูกนําเขามาในโรงแรม
มาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัยของแขกผูใชบริการและพนักงาน
ตัง้ แตกอนที่จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อวานี ไดมีการทํางานอยางใกลชิดกับ Ecolab และยังคงดําเนิน
งานอยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาอุปกรณและมาตรการทงั ้ หมดเป็ นไปตามมาตรฐานของ Ecolab และองคการอนามัย
โลก (WHO) รวมทัง้ การทําความสะอาดดวยเคมีตามมาตรฐานของสํานักงาน EPA
เพื่อเป็ นการปองกันเพิ่มเติม หลังสถานการณโควิด-19 โรงแรม อวานี ทุกแหงจะปฏิบัติตามความมาตรการดังตอไป
นี้
• การแตงตงั ้ พนักงาน AvaniSHIELD ทําหน าที่รับผิดชอบดูแลการรักษาความสะอาดใหเป็ นไปตามขน
ั ้ ตอนใหม
เพื่อใหแนใจวาแนวทางการดําเนินงานดานสุขอนามัยและความปลอดภัยลาสุดจะถูกส่ อ
ื สารไปยังทีมงานในเวลาที่
เหมาะสม รวมถึงทําหน าที่เฝ าสังเกตสุขภาพโดยทว
ั ่ ไปของพนักงาน และดําเนินการฝึกอบรมเรื่องกฎระเบียบดาน
สุขภาพและความปลอดภัยตามขอกําหนดใหมนี้
• การปรับอากาศในหองพัก– หลังทําความสะอาด หองพักแตละหองจะถูกปิดเป็ นเวลา 24 ชัว
่ โมง โดยไมอนุญาตให
ทีมแมบานหรือบุคคลใดๆ เขาไปภายในหองพัก โดยมาตรการปิดหองพักนี้ จะเป็ นขอบังคับที่โรงแรมตองปฏิบัติกอน
ที่จะเปิ ดหองพักใหแขกเขาใชบริการ
• คูคา พันธมิตรทางธุรกิจทงั ้ หมด ไมวาเกาหรือใหม อาทิ บริษท
ั ทัวร และผูใหบริการรถรับสง จะตองปฏิบัติตาม
มาตรการการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัยใหมนี้อยางสมํ่าเสมอ สําหรับโรงแรมในประเทศไทย การดําเนิน
การจะเป็ นไปตามแนวทางของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซึ่งไดทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐหลาย
ภาคสวนในการกําหนดแนวทางความปลอดภัยดานสุขอนามัย (SHA)
• รานอาหาร การบริการอาหารแบบบุฟเฟ ตจะถูกแทนที่ดวยอาหารที่ปรุงสดใหมทุกจาน เน นวัตถุดิบสดใหม ควา
มปลอดภัย และแนวคิดในการลดขยะใหเหลือศูนย (zero waste) โดยทีมพนักงานกําลังฝึกอบรมการเตรียมอาหาร
ในยุคหลังโควิด-19 นอกจากนี้ รานอาหารของโรงแรมยังจะจัดผังโตะอาหารแบบทงิ้ ระยะหาง พรอมเก็บขอมูลการ
ติดตอของลูกคาที่เขามาใชบริการเพื่อใชหากมีความจําเป็ นตองติดตาม พรอมทําเมนูอาหารแบบดิจิทัล ที่สามารถ
สแกน QR โคดผานสมารทโฟนของแขกผูรับบริการ
• ฟิ ตเนส AvaniFit จะปฏิบัติตามกฎการเวนระยะหาง โดยกําหนดจํานวนผูใชบริการและระยะเวลาในการใชบริการ
อยางเหมาะสม และมีการทําความสะอาดฆาเชื้อโรคและกําหนดชวงเวลาพักหลังจากการใหบริการหองออกกําลังกาย
แตละครัง้  นอกจากนี้ อวานี ยังมองหาอุปกรณ รวมถึงวิดีโอสอนออกกําลัง เพื่อใหผูเขาพักสามารถการออกกําลังกาย
ในหองพักไดอีกดวย
• อวานี ยังออกกฎขอบังคับสําหรับทีมพนักงานทงั ้ ในเรื่อง การใชหน ากากอนามัย ระยะเวลาความถี่ในการวัด
อุณหภูมิรางกาย รวมถึงกระบวนการฆาเชื้อโรคสําหรับพนักงานที่เดินทางมาทํางานดวยมาตรการที่แตกตางกันใน

แตละประเทศ ซึ่งในโอกาสที่พนักงานทุกคนจะตองสวมหน ากากอนามัย อวานี จึงเปิ ดโอกาสใหแตละโรงแรมได
ดีไซนหรือตกแตงหน ากากในคอนเซ็ปต ‘Smile through The Heart’ เพื่อเป็ นการสรางความผอนคลายดวยรอยยม
ิ้
จากใจของพนักงานทุกคน

