
 

 

The Yana Villas Hua Hin’s Response for COVID-19 management 

In this time of uncertainty with the progression of the COVID-19 outbreak, The Yana Villas Hua Hin is taking preventive and 
precautionary measures to ensure every stay with us is safe, clean and comfortable. 

∗ Masks are worn by every staff at the resort. 
∗ Every individual entering the hotel will be required to wear a mask.  
∗ A temperature scan will be done for everyone entering the property. 
∗ There will be two spots for temperature scanning in the hotel. 
∗ The rule of no-physical contact between the staff and guests will be enforced. 
∗ Social distancing spots will be setup all over the hotel and a 1.5-meter distance will be kept between 

everyone. 
∗ All staff will be strictly instructed to wash their hands thoroughly every half an hour and maintain their 

hygiene practices.  
∗ No-touch system for sanitizing machines will be installed all over the property.  
∗ No-touch system for handwashes will be installed in public spaces. 
∗ Consistent and regular cleaning of all surfaces using Ecolab products will be done. 
∗ Rigorous deep cleaning of all guest rooms and outer spaces will be done regularly. 
∗ Frequent sanitization of high-contact points, such as elevator buttons, door handles, reception counters, 

bathrooms will be done every 2 hours. 
∗ All staff are required to wear gloves and masks while serving food. 
∗ All staff are required to wear gloves and mask while making food; rubber gloves will be worn by chefs and 

plastic gloves will be worn by waiters and waitresses. 
∗ Social distancing spots will be setup for all venues, including the louge, the restaurant, the lobby (during the 

check in and check out) to ensure everyone’s safety. 
∗ All spaces and objects will be resprayed and kept cleaned all the time to combat the spread of viruses. 
∗ Social distancing spots will be set up inside the elevators of the hotel. 
∗ Breakfast will be done by practicing social distance and orders will be taken on a la carte basis.  

 

At The Yana Villas Hua Hin, the safety and wellbeing of our guests is an utmost priority. We look forward to welcoming you! 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการการจดัการของ The Yana Villas Hua Hin เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ COVID-19 

ในช่วงเวลาของของการระบาดของ COVID-19 น้ี The Yana Villas Hua Hin มีมาตรการป้องกนัและขอ้ควรระวงั 

เพ่ือให้แน่ใจว่าท่ีพกัของเรานั้นมีความปลอดภยั สะอาด และสะดวกสบาย 

∗ พนกังานทุกคนจะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยั 
∗ ทุกคนท่ีเขา้มาในบริเวณโรงแรมจะตอ้งสวมหนา้กาก 
∗ จะมีการวดัอุณหภูมิร่างกายสาํหรับทุกคนท่ีเขา้มาในโรงแรม 
∗ จะมีจุดวดัอุณหภูมิร่างกายสองจุดภายในโรงแรม 
∗ หลีกเลี่ยงการสัมผสัร่างกายกนัโดยตรงระหว่างพนกังานและลูกคา้ 

∗ มีจุดเวน้ระยะถูกติดตั้งทัว่โรงแรม เวน้ระยะห่างกนั 1.5 เมตร 
∗ พนกังานทุกคนจะไดรั้บคาํแนะนาํอย่างเคร่งครัดให้ลา้งมือให้สะอาดทุกคร่ึงชัว่โมงและรักษาแนวปฏิบติัดา้นสุขอนามยั 
∗ มีการติดตั้งเคร่ืองฆ่าเช้ือแบบไม่ตอ้งสัมผสัทัว่บริเวณโรงแรม 
∗ มีการติดตั้งจุดสําหรับลา้งมือแบบไม่ตอ้งสัมผสัทัว่บริเวณโรงแรม 

∗ มีทาํการทาํความสะอาดบริเวณโดยรอบดว้ยนํ้ายาทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ 
∗ มีการทาํความสะอาดห้องพกัทุกห้องและพ้ืนท่ีดา้นนอกอยา่งสมํ่าเสมอ 
∗ มีการฆ่าเช้ือบริเวณท่ีมีการใชร่้วมกนัทุก 2 ชัว่โมง เช่น ปุ่ มกดลิฟท ์ลกูบิดประตู เคาน์เตอร์ตอ้นรับ และห้องนํ้า เป็นตน้ 
∗ พนกังานทุกคนจะตอ้งสวมถุงมือและหนา้กากอนามยัในขณะท่ีให้บริการเสิร์ฟอาหาร 
∗ พนกังานทุกคนตอ้งสวมถุงมือและหนา้กากอนามยัขณะทาํอาหาร และเสิร์ฟอาหาร 

∗ มจุีดเวน้ระยะถูกตดิตัง้สาํหรับทุกสถานท่ีรวมถึงชายหาด สนามหญา้ ร้านอาหาร ลอ็บบ้ี (ระหว่างเช็คอินและเช็คเอาท)์ เพ่ือความปลอดภยัของทุกคน 
∗ มีการจดัรูปแบบพ้ืนทีใหม่โดยให้มีพ้ืนท่ีและระยะห่างอยา่งเหมาะสม และทาํความสะอาดตลอดเวลาเพ่ือต่อสู้กบัการแพร่กระจายของไวรัส 
∗ มจุีดเวน้ระยะถูกตดิตัง้ในลิฟตข์องโรงแรม 
∗ มีการจดัระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร และอาหารเชา้จะเป็นแบบ A la carte ท่ีปรุงสุก ใหม่เพ่ือความสะอาด และความปลอดภยั 

 

ความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับเรา เดอะ ยานา วิลล่า หวัหิน หวงัเป็นอยา่งย่ิงเราว่าจะไดม้ีโอกาสตอ้นรับคุณ! 

 


