املمارسات الصديقة للبيئة التي ميكن اتباعها
عند القيام بأعمال التنظيف في غرف النزالء

غسل وتنظيف املناشف امللقاة على األرض فقط.
تغيير مفارش األس ّرة حسب رغبة النزيل أو كل ثالثة أيام إذا كانت إقامة النزيل طويلة.
إغالق صنابير املاء (احلنفية) عند تنظيف الغرفة.
استخدام دلو (سطل) عند تنظيف أرضية الغرفة وعدم استخدام خرطوم املياه.
ميكن وضع قنينة ماء في خزان املرحاض لتقليل كمية املاء املستعمل في كل مرة.
خفض الكميات املستخدمة من مواد التنظيف واستخدامها فقط عند الضرورة.
إصالح تسرب املياه من املراحيض او صنابير املياه (احلنفيات) في احلمامات.
عند القيام بتنظيف الغرف يجب ضبط درجة حرارة الغرفة عند احلد األمثل ،ثم تفتح الستائر
أو تغلق لالستفادة من الطاقة الطبيعية.
إطفاء األنوار والتلفاز وأية أجهزة كهربائية داخل الغرف بعد تنظيفها.
قفل النوافذ والستائر جيدا في الغرف لتخفيف احلرارة الشمسية.
إذا لم تكن الغرفة شاغرة أغلق جميع أجهزة اإلضاءة والتكييف .أما إذا كانت الغرفة شاغرة،
فقم بتشغيل أجهزة التكييف عند املستوى األدنى.
يجب اطفاء الثالجة في الغرفة اذا لم تكن شاغرة
حاول عمل شيء واحد كل يوم لترشيد املياه ،حتى لو كان هذا الشيء بسيط
جدا .كل قطرة ماء مهمة ،وأي فعل تقوم به ممكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا في عملية
التغيير.

املمارسات الصديقة للبيئة التي ميكن اتباعها
عند القيام بتحضير الطعام والطبخ

غسل اخلضروات والفواكه في وعاء مملوءا باملاء بدل فتح الصنبور (احلنفية) .واستخدام هذا 		
املاء في تنظيف أرضية املطبخ
جتنب استعمال الصنبور (احلنفية) إلذابة الثلج عن األطعمة املتجمدة .واستعمال وعاء فيه ماء
ساخن لهذا الغرض ،أو وضع األطعمة في الثالجة قبل يوم من استخدامها.
التقليل من استخدام األشياء التي تستعمل ملرة واحدة مثل مناديل الورق واألكواب الورقية 		
واألدوات البالستيكية مثل املعالق والسكاكني.
التقليل من استخدام األكياس واألغطية البالستيكية في تغليف األطعمة واستبدالها باألكياس
واللفائف الورقية.
تقدمي التوابل واملشهيات في علب ميكن إعادة إستخدامها.
العمل على فصل املخلفات العضوية من بقايا الطعام من أجل استخدامها كأسمدة.
فصل وتخزين جميع األواني الزجاجية من أجل إعادة تدويرها .
عدم التدخني أثناء القيام بتحضير الطعام
إغالق جميع األجهزة الكهربائية بعد استخدامها.
إغالق أبواب الثالجات واملجمدات والغرف املبردة بإحكام شديد.
تقليل مدة تسخني فرن املطبخ إلى احلد األدنى.
استخدام األواني املطبخية ذات املقادير واألحجام املالئمة.
حاول عمل شيء واحد كل يوم لترشيد املياه ،حتى لو كان هذا الشيء بسيط جدا .كل
قطرة ماء مهمة ،وأي فعل تقوم به ممكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا في عملية التغيير.

املمارسات الصديقة للبيئة التي ميكن اتباعها
في قسم اإلدارة واالستقبال في الفندق

يجب اعالم النزالء بان الفندق يقوم باتباع املمارسات الصديقة للبيئة وتعريفهم على الوضع البيئي وخاصة املتعلق مبصادر
املياه باالضافة الى دور النزيل في املساهمة في احملافظة على البيئة.
يجب وضع اشارات واضحة للنزالء واملوظفني حول ترشيد املياه والطاقة

استشارة النزالء عن تغيير املناشف ومفارش األسرة ،إن كان ذلك يومي ًا أو غير ذلك.
توعية املوظفني باملمارسات الصديقة للبيئة التي من شأنها ترشيد استهالك املياه والطاقة وتقليل النفايات
منع التدخني داخل الفندق أو العمل على توفير مواقع خاصة للمدخنني في األماكن العامة مثل املطعم والبهو وتخصيص
غرف نوم للمدخنني
استخدام وتصوير األوراق على الوجهني.
استخدام خلف الورق املستخدمة ألخذ بعض املالحظات.
تقليل استخدام األدوات واألكواب ذات االستخدام الواحد ،واالستعاضة عنها باالدوات املصنوعة من البورسالن أو
الزجاج.
استخدام األقالم أو عبوات الطابعات التي ميكن إعادة استخدامها أو ملئها باحلبر.
شراء املنتجات احمللية.
شراء املنتجات القابلة للتدوير مثل عبوات الشامبو ومواد التنظيف.
اغالق االجهزة واملصابيح الكهربائية في حالة عدم استخدامها.
استخدام االضاءة والتهوية الطبيعية كلما أمكن ذلك.
ضبط أجهزة احلرارة واملكيفات على درجة حرارة مثالية.
استخدام البطاريات التي ميكن إعادة شحنها.
التأكد من اغالق أبواب الفندق بإحكام في حالة تشغيل التكييف املركزي.
شراء األجهزة املوفرة للطاقة.
فحص وصيانة األجهزة بشكل دوري.
قفل أجهزة التدفئة والتبريد في املواقع والغرف غير املستخدمة.
استخدام مصابيح الكهرباء املوفرة للطاقة ،وكذلك األجهزة التي تقنن استخدام املياه في احلمامات.

		

املمارسات الصديقة للبيئة التي ميكن
إتباعها عند تنظيف احلدائق والعناية بها

العمل على ري احلدائق في ساعات الصباح الباكر قبل شروق الشمس أو بعد غروبها في
املساء حني تكون درجة احلرارة منخفضة مما يساعد على تخفيض نسبة املاء املتبخر.
استخدم نظام التنقيط في ري احلدائق.
زراعة النباتات التي تتحمل اجلفاف أو التي ال حتتاج لكمية مياه كبيرة في حديقة
الفندق واختيار نباتات الزينة بعناية كالصبار والنباتات الطبية التي تتحمل اجلفاف.

		

عدم جز العشب أقصر من  5سم وذلك لتكون محمية من أشعة الشمس ولتخفيض معدل
التبخر.
عدم استخدام خرطوم املياه في ري احلدائق وتنظيف الساحات واملمرات اخلارجية في
الفندق.

		

جتميع بقايا النباتات واإلعشاب عند تنظيف احلديقة وحتويلها إلى سماد طبيعي ميكن 		
إعادة استخدامه في احلديقة.
عدم استخدام املبيدات الكيميائية واألسمدة كثيرا.
حاول عمل شيء واحد كل يوم لترشيد املياه ،حتى لو كان هذا الشيء بسيط
جدا .كل قطرة ماء مهمة ،وأي فعل تقوم به ممكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا في
عملية التغيير.

املمارسات الصديقة للبيئة التي ميكن اتباعها
عند القيام بأعمال التنظيف في املطبخ

غسيل األواني عن طريق ملء حوض املجلى أو وعاء باملاء وغسل األواني فيه وليس 		
حتت ماء الصنبور (احلنفية) اجلاري.
عدم ترك صنبور املاء (احلنفية) مفتوح عند القيام باعمال الطبخ أو التنظيف.
استخدام دلو (سطل) عند تنظيف أرضية املطبخ وعدم استخدام خرطوم املياه.
نقع األواني التي حتتاج للتنظيف قبل غسلها.
جمع املياه التي تستخدم لشطف األواني واعادة استخدمها لري حديقة الفندق او 			
للتنظيف.
عدم ترك املاء يتدفق بينما تقوم بتنظيف يديك بالصابون.
خفض الكميات املستخدمة من مواد التنظيف واستخدامها فقط عند الضرورة.
في حاله استخدام اجلالية يجب استخدامها عندما تكون ممتلئة فقط.

حاول عمل شيء واحد كل يوم لترشيد املياه ،حتى لو كان هذا الشيء بسيط
جدا .كل قطرة ماء مهمة ،وأي فعل تقوم به ممكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا في
عملية التغيير.

