
 20 mei 2020, 14:35 (CEST)

NH Hotel Group herdefinieert de hotelbeleving
en verhoogt de veiligheid in hotels met de
lancering van Feel Safe at NH

·       NH Hotel Group heeft alle operationele procedures geanalyseerd en daarop

bijna 700 aanpassingen gemaakt, die stapsgewijs geïmplementeerd zullen worden

in de 364 hotels van de keten om de gezondheid en veiligheid van gasten en

medewerkers wereldwijd te garanderen

 

·       De nieuwe maatregelen zijn gegroepeerd onder 10 actiepunten die

ondersteund worden door specialisten uit verschillende vakgbieden. Hieronder

vallen onder andere de digitalisering van hotel services, de aanpassing van

desinfectieprocessen, het implementeren van sociale afstandsnormen en het

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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·       De recent aangekondigde samenwerking met SGS, een wereldleider op het

gebied van inspectie, analyse en certificering, maakt het mogelijk om de

geïmplementeerde maatregelen te monitoren en beoordelen en te verifiëren dat

alle hotels schoon en veilig zijn.

 

 

Hoofddorp, 20 mei 2020 – NH Hotel Group, een gevestigde internationale speler en een

toonaangevende operator van hotels op stedelijke locaties in Europa en Amerika, presenteert

een nieuw plan met maatregelen om in te spelen op de nieuwe behoeften in tijden van de

gezondheidscrisis onder de noemer Feel Safe at NH. Om de veiligheid van gasten en

medewerkers te waarborgen, heeft het bedrijf verschillende initiatieven geïmplementeerd en

bijna 700 aanpassingen gemaakt in operationele processen, waarmee de hotelbeleving opnieuw

vormgegeven wordt.

 

De maatregelen worden ondersteund door experts en zullen stapsgewijs geïmplementeerd

worden in alle 364 hotels van NH Hotel Group. Feel Safe at NH is een herziening van de

operationele processen en bundelt alle initiatieven in een lijst van tien actiepunten, die voorziet

in de vernieuwde behoeften van reizigers in een wereld die door toedoen van COVID-19

behoorlijk veranderd is. Van de schoonmaak- en desinfectieprocessen in het hotel, tot nieuwe

digitale oplossingen en protocollen voor restaurant management, regels met betrekking tot de

sociale afstandsnormen en protocollen voor waterzuivering en luchtkwaliteit: het plan bevat

alle maatregelen die het mogelijk maken voor NH Hotel Group om haar hotels te heropenen

met een veiligheidsgarantie voor zowel gasten als werknemers.

 

Maarten Markus, Managing Director Northern Europe, benadrukt: “Met Feel Safe at NH

hebben we een antwoord gevonden op de prangende vraag hoe een hotelverblijf in het ‘nieuwe

normaal’ veilig en een aangename reiservaring kan zijn. De strategische samenwerking met SGS

stelt ons in staat onze hotels te heropenen en tegelijkertijd maximale hygiëne en veiligheid voor

onze gasten en medewerkers te kunnen garanderen. Digitale oplossingen zoals FASTPASS en

het aanbieden van digitale services helpen ons om onze hotels klaar te maken voor een nieuwe

toekomst en zo onze vooruitstrevende rol binnen de hotellerie te behouden.”

 

 

Geavanceerde digitale services

 



NH Hotel Group geeft hotelgasten de mogelijkheid om gebruik te maken van vooruitstrevende

technologische services, om zo de interactie tussen mensen zo minimaal mogelijk te houden.

Deze services zijn bijvoorbeeld:

 

·       FASTPASS: een combinatie van drie innovatieve services - Online Check-in, Choose Your

Room and Online Check-out – die ervoor zorgt dat de gast complete controle heeft over

zijn/haar verblijf.

·       Mobile Guest Services: alle informatie over het hotel en de beschikbare services worden

in digitale vorm aangeboden, evenals de mogelijkheid om bestellingen voor roomservice of de

minibar via een mobiel apparaat te plaatsen.

·       Instant Communication Channel: voor directe communicatie met een medewerker

van het hotel.

 

 

Vernieuwde schoonmaak- en desinfectieregelingen

 

NH Hotel Group heeft de hygiëne- en reinigingsprotocollen in haar hotels aangescherpt. De

nieuwe regels zijn opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de

Wereldgezondheidsorganisatie en de lokale regelgeving. Deze protocollen zijn ook door SGS

herzien en aangepast aan de nieuwe realiteit. Volgens deze normen zullen gemeenschappelijke

ruimtes waar veel mensen komen, zoals de receptie, lobby, gangen, toiletten, restaurants en

andere gemeenschappelijke ruimtes in het hotel worden gedesinfecteerd in lijn met protocollen

en op basis van medische voorbeelden op het gebied van frequentie van schoonmaak en type

schoonmaakproducten.

 

 

 

 

 

Serveren van eten en drinken

 



Om risico’s tot een minimum te beperken, zijn de processen voor het bestellen, bereiden,

leveren en consumeren van en de betaalmethodes voor eten en drinken in al de hotels

aangepast. NH Hotel Group hanteert met leveranciers een leveringsproces met strikte

controleprotocollen. Verder zijn de normen voor voedselverwerking en serveeropties bijgewerkt

om menselijke handelingen te minimaliseren en zullen diensten zoals roomservice, à la carte of

afhalen vaker worden ingezet. In het geval van evenementen  zijn er nieuwe presentatieopties

ontwikkeld, die het risico van infectie tot een minimum beperken.

 

 

Sociale afstandsnormen

 

In de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel zijn speciale markeringen geplaatst om

iedereen eraan te herinneren een veiige afstand te handhaven en mensenmassa’s te voorkomen,

zoals aanbevolen door de lokale overheid. Meubels en ruimtes worden opnieuw ingericht om te

voldoen aan sociale afstandsnormen. Daarnaast zullen de teams in hotels worden opgeleid om

 gasten te helpen deze voorschriften in alle ruimtes te volgen.

 

 

Veiligheidsprotocollen- en middelen

 

Medewerkers zullen altijd de materialen hebben om zichzelf en de gezondheid van gasten

maximaal te beschermen, zoals maskers, handschoenen en geautoriseerde hydro-alcoholische

gels. Daarnaast zullen elementen voor het behoud van de veiligheid en hygiëne van vergader- en

evenementenruimtes - zoals plexiglas schermen bij de receptie - indien nodig beschikbaar zijn

voor werknemers, gasten of leveranciers. Hotels bieden beschermende middelen aan voor de

persoonlijke veiligheid van onze gasten, medewerkers en leveranciers, zoals gezichtsmaskers,

handschoenen en desinfecterence handgel. Alle hotelmedewerkers hebben toegang tot de

middelen die nodig zijn om hun werk met maximale gezondheidsgaranties uit te voeren.

 

 

Protocollen voor waterzuivering en luchtkwaliteit

 



Oppervlaktes worden extreem schoon gehouden en lucht- en waterzuiveringssystemen zullen

nog vaker dan normaal worden gecontroleerd, waarbij onder meer HVAC-protocollen (warmte,

ventilatie en airconditioning) worden herzien en aangescherpt. Hotels zullen de controle van de

waterdesinfectie en, metde zomer in aantocht, de kwaliteit van het water in de zwembaden en

andere waterbronnen vaker inspecteren.

 

 

 

 

City Connection informatiepunt

 

De hotelteams op alle bestemmingen zijn getraind om gasten te helpen bij het lokaliseren van

onder meer ziekenhuizen, doktersposten en apotheken. Ze zullen ook veilige opties voor

transport op basis van lokale voorschriften kunnen aanbevelen. Bovendien zullen gasten

gebruik kunnen maken van de desinfectievoorzieningen die beschikbaar zijn in andere NH-

hotels in de stad waar ze verblijven, zoals het gebruik van desinfecterende handgels of andere

persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals toegang tot eet- en drinkgelegenhedenin andere

hotels, die voldoen aan onze stricte protocollen.

 

 

Gezondheids- en veiligheidsprotocollen voor medewerkers

 

In overeenstemming met alle eisen van de lokale overheid en om de gezondheid van eenieder te

beschermen, zullen de medewerkers van NH Hotel Group voortdurend worden getraind in

gezondheidsprotocollen en procedures. Daarnaast zullen we protocollen voor vroegtijdige

detectie en actieplannen implementeren in het gevalvan zorgen over de gezondheid van een

gast. In dit geval zal het hotel de gast isoleren, hem of haar voorzien van beschermende

uitrusting om overdracht van de ziekte te voorkomen, contact opnemen met de lokale medische

diensten en de logistiek organiseren om hem of haar, indien nodig, naar een arts of ziekenhuis

te brengen.

 

 

Introductie van een veiligheidsmanager in het hotel

 



Elk NH hotel heeft een expert in het nieuwe Feel Safe at NH-bedrijfsproces. Deze

veiligheidsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan en voor de training van

medewerkers. Ten slotte is hij of zij verantwoordelijk voor het toezicht op het milieuvriendelijke

en verantwoorde gebruik van beschermende materialen.

 

 

Gezondheidsinspectie certificaat

 

Onlangs kondigden NH Hotel Group en SGS aan een samenwerking aan te zijn gegaan voor een

project dat de gezondheidsprotocollen die van toepassing zijn op de activiteiten van de hotels

van de keten herdefinieert en uitbreidt. Op deze manier kunnen deze bij heropening worden

aangemerkt als schoon en veilig. De nieuwe processen, waaronder de herziening en aanpassing

van alle hygiëne- en desinfectieprotocollen van de faciliteiten, specifieke training voor

werknemers en controle van de maatregelen, zullen in de hotels worden geïmplementeerd,

zodat ze klaar zijn om hun keurmerk/certificering te ontvangen als ze hun deuren heropenen.

Met onmiddellijke ingang zijn NH Collection Barbizon Palace in Amsterdam en NH Nacional in

Madrid de eerste hotels waar het bedrijf in samenwerking met SGS deze gezondheidsnormen

zal toepassen om te worden gecertificeerd.

- Einde persbericht -



OVER NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam,
Buenos Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is een gevestigde internationale speler en een toonaangevende operator van

hotels op stedelijke locaties in Europa en Amerika. NH Hotel Group exploiteert meer dan 350

hotels. Sinds 2019 werkt de onderneming samen met Minor Hotels aan de integratie van hun

hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk met aanwezigheid in meer dan vijftig

landen over de hele wereld. Samen bezitten de twee concerns een portfolio van ruim 500 hotels,

opgebouwd rond acht merken: NH Hotels,

NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana en Oaks. Persberichten en afbeeldingen

in hoge resolutie vind je op nhhotels.pr.co.

 

NH Hotel Group

Persafdeling Benelux   Tel: +31 (0)6 21 28 05 81

Email: communication.ne@nh-hotels.com

Corporate website: www.nhhotelgroup.com

 

Social media:

www.nh-hotels.com/social-media
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NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, en de nhow designhotels. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht klaar om de
beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. De hotels van NH Hotel
Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/

NH Hotel Group Northern Europe
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