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İYİLEŞTİRMELER YAPMAK
Su yönetiminizden kaynaklanan çevresel etkilerinizi azaltmak için yapabileceğiniz üç ana şey şunlardır:
1.

İşletmenizin tükettiği su miktarını azaltmak

2.

Atık suyunuzdaki tehlikeli madde miktarını azaltmak (bu tehlikeli maddeler başlığı altında ele alınmıştır)

3.

Atık suyunuzu sorumlu bir şekilde yönetmek

Maliyetsiz veya düşük bütçeli, ancak yine de çok etkili olan birçok şey var. Başlamanız için aşağıda bazı fikirler verdik.
HIZLI DÜZELTMELER
Bunların tamamı, ya düşük bütçelidir, ya masrafsızdır ya da az çaba gerektirir.
Misafir odaları
–

Havlu ve çarşafların yeniden kullanılması için bir program oluşturabilir ve temizlik görevlilerinin bu programa
uyup uymadıklarını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

–

Misafirlerinizin kaldıkları zaman içerisinde, çarşaf ve havlularını sadece dört günde bir değiştirme fikrini göz
önünde bulundurun. Eğer misafirlerinizin bu durumdan şikayet etmesi hakkında endişeleriniz varsa,
misafirlerinize, istedikleri zaman temiz havlu ve çarşaf değişimi talep edebileceklerinin bilgisini verebilirsiniz.

–

Misafir odalarına gereğinden daha fazla havlu koyup koymadığınızı değerlendirin. Odada maksimum kişi sayısı
iki ise, yalnızca bu sayıda havlu koyun veya konuklara daha fazla havlu isteyebileceklerini bildirin veya fazladan
havluları gardırop gibi farklı bir yere koyun, böylece kat hizmetleri görevlisinin kullanılmamış olduğunu görmesi
kolaydır ve bu nedenle değiştirilmesine gerek yoktur.

–

Temizlik kontrol listesine sızdıran tuvaletler için düzenli kontroller ekleyin ve bunları bekletmeden teknik servise
bildirilmesini sağlamak için bir sistem uygulayın.

–

Misafir odalarına su tasarrufu yapmayı hatırlatan mesajlar koyun.

Uyarı!
Havlu & Çarşaf
Yeniden
Kullanım
Programları

Bulduğumuz en yaygın sorunlardan biri, otellerin kendi hazırladıkları yeniden kullanım
programlarını takip etmemeleridir. Gereksiz yere çamaşır yıkamak sadece para ve personel
için zaman kaybı değil, aynı zamanda çamaşırhanelerde kullanılan enerji, su ve kimyasalların
tüketiminden de önemli bir çevresel etkiye sahiptir. Bazen üst yönetim, bir Travelife
denetçisi onları uyarıncaya kadar politikalarının yerine getirilmediğini bilmez.
Tüm Travelife üyelerini, bir misafirin havlu ve çarşaflarını yeniden kullanmak isteklerine saygı
duymasını ve temiz olanların yıkanmamasını sağlayan prosedürleri uygulamaya ve düzenli
olarak kontrol etmeye teşvik ediyoruz.

Misafir genel alanlar
–

Misafirler SPA, spor salonu veya havuzda gereğinden fazla havlu kullanılıyor mu? Eğer bu alanlarda çalışan
personel varsa, kişiye havlunun verilmesi ya da tabelalarla çevresel sonuçlar hakkında hatırlatmalar yapmak
mümkün olabilir.

–

Tüplü dalış ekipmanı veya denizcilik faaliyetlerinde kullanılan diğer öğelerdeki tuzu durulamak için bir hortum
kullanıyorsanız, bunun yerine ekipmanları daldırmak için gerektiğinde tekrar doldurulabilir bir tank koymayı
düşünün. Bu yine de ekipmandan tuzu çıkartacak ve önemli miktarda su tasarrufu sağlayacaktır.

–

Sauna veya buhar odanız varsa, ne zaman kullanıldığını değerlendirin. Daha sık kapatabilir veya sıcaklığı
düşürebilirsiniz.

–

Jakuziyi kimse kullanmıyorken çalışır durumda bırakıyor musunuz? Yoğun olmayan zamanlarda jakuziyi
kapatabilir veya konukların kendilerinin açabilmelerini sağlayabilirsiniz.

–

Özellikle çer çöp ve taşma ile tıkanabilecek gider kanalları dahil olmak üzere havuzlarda sızıntı olup olmadığını
sık sık kontrol edin.

–

Yüzme havuzu su seviyesini değerlendirin. Çok düşükse, su düzgün bir şekilde temizlenmez, çok yüksekse
kenarlardan su kaybedebilirsiniz.

Sulama
–

Yağmur yağdığında sulamayı kapatın ve yalnızca bitkilerin suya ihtiyacı olduğunda tekrar açın.

–

Sulamanın beton zemine veya kaldırıma değil, doğrudan bitkilere gittiğinden emin olun.

–

Hava karardığında sulama yapın.

–

Sulama borularını birkaç santimetre toprak, malç veya benzeri altına gömün. Ardından düzenli olarak sızıntı ve
tıkanıklıkları kontrol etmek için bir program yapın.

–

Hortumları ve sulama borularını sızıntılara karşı düzenli olarak kontrol edin. Yanlış takılan hortum bağlantıları ve
aşınmış contalar da çok fazla su kaybına neden olabilir.

–

Bitkilerinizin tam olarak ne kadar suya ihtiyacı olduğunu araştırmak için biraz zaman ayırın. Bunu internet
aramaları ile yapabilirsiniz ve birçok insan bitkilerin düşündüklerinden çok daha az suya ihtiyaç duyduklarını fark
eder.

–

Personelinizi aşırı sulama belirtilerinin nasıl tespit edileceği ve düzeltici önlemlerin nasıl alınacağı konusunda
eğitin.

Genel
–

Tüm ekipman ve makinelerin (bulaşık makineleri, çamaşır makineleri vs.) en iyi şekilde çalıştıklarından emin olmak
için düzenli ve uygun şekilde bakımlarının yapıldığından ve ekipmanı değiştirirken her zaman en modern ve
verimli alternatifin satın alındığından emin olun.

–

Personelinizi ekipmanı en verimli şekilde kullanmaları için eğitin. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ekipmanları,
en uygun dolulukla çalıştırmayı gözden geçirin.

–

Bölgenizde birden fazla su tedarikçisi varsa, su tasarrufunu ciddiye alan bir tedarikçiye geçip geçemeyeceğinizi
kontrol edin.

–

Personele, birkaç saniyeden fazla kullanılmayacaksa muslukları her zaman kapatmalarını hatırlatın. Genel
örnekler, araçları temizlerken hortumları akar durumda bırakmak, mutfağın bir yerini temizlerken veya elleri
yıkarken musluğu açık durumda bırakmaktır.

–

Mutfaklara ve personel wc ve duşlarına sudan tasarruf etmelerini hatırlatan ve buldukların herhangi bir sızıntıyı
bildirmelerini isteyen işaretler veya çıkartmalar asın.

–

Yüzme havuzu filtrelerini temizlemek için net bir ters yıkama prosedürü görülecek şekilde yerleştirin ve filtreleri
yalnızca gerektiğinde ve verimli bir şekilde temizlenmesini sağlamak için ilgili tüm personelin eğitildiğinden
emin olun. Ters yıkama sürecinin doğru olmasını sağlamak Travelife’ın bir gereğidir.

–

Denetçilerimiz, boruların zor veya gizli konumu nedeniyle uzun süre fark edilmeyen alanlarda düzenli olarak
sızıntılar bulurlar. Banyo lavabolarının altı, servis kanallarının ve dolapların içi gibi yerleri düzenli olarak kontrol
etmeyi düşünün. Sızıntılar sadece su israf etmekle kalmaz, kontrol edilmediği takdirde daha ciddi hasarlara
neden olabilir ve bu da maliyetli onarımlara ve misafir şikayetlerine yol açar.
Den et im
H ikay es i

Dominik Cumhuriyeti’ndeki bir Travelife oteli, konuk odalarında sivrisineklerle ilgili uzun vadeli
ciddi bir sorun yaşıyordu. Kontrol etmek için başarısızlıkla sonuçlanan çeşitli önlemler denediler
ve misafirler sık sık şikayet ediyordu. Travelife denetimi sırasında bir denetçi, bir misafir odasının
tavanındaki küçük bir servis kanalının içinde bir sızıntı olduğunu fark etti. Su, kanallardan diğer
konuk odalarına geçen sivrisinekler için bir üreme alanı oluşturmak üzere birikmişti. Sızıntı
giderilir giderilmez sivrisinekler tamamen ortadan kayboldu!

ORTA DERECEDE MALİYET VE ÇABA
–

Sıvı havuz örtüsünün kullanımı fikrini gözden geçirin çünkü bu, ısı ve su kaybını azalttığı gibi, havuz için kullanılan
kimyasalların tükenmesini de azaltacaktır.

–

Su akışını (debisini) azaltmak için tüm banyolara perlatörler ve akış sınırlayıcılar (su tasarruf kartuşu) takın.
Zamanla aşındıklarından, bunları düzenli olarak kontrol etmek ve değiştirmek için hem bir prosedüre hem de
bütçeye sahip olmanız önemlidir. İkinci denetiminizden itibaren Travelife Standarttı olarak, su akışınızın duşlarda
dakika 10 litreden, lavabolarda dakikada 5 litreden, sifon başına 6,5 litre ve pisuar sifonu başına 2 litreden az
olması gerektiğini unutmayın.

–

Sulama sistemleri ve yüzme havuzları su beslemelerine sayaç takmak, sızıntıları kontrol etmenin güvenilir ve
uygun maliyetli bir yoludur. Okumaları düzenli olarak kaydeder ve aniden bir artış fark ederseniz, büyük olasılıkla
bir kaçak vardır ve bunu hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Böylece su israfını ve potansiyel olarak daha maliyetli
bir onarımı önlemiş olursunuz.

UZUN DÖNEM ÖDÜLLÜ, DAHA YÜKSEK BÜTÇELİ YATIRIMLAR
–

Su tüketen ekipmanın yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlamak için misafir odalarında, genel
alanlarda, dış mekanlarda ve arazinizde hareket sensörleri ve/veya zamanlayıcılar gibi teknolojiler kurun.

–

Eskiyen ekipmanı en son su verimli teknolojiyle değiştirin ve bunu süresiz olarak yapmaya devam etmek için bir
plan ve bütçe geliştirin.

–

Atık suyu yeniden kullanmak için, ihtiyaç duyabileceğiniz ilgili mevzuat ve izinler dahil olmak üzere seçenekleri
araştırın. Bu yağmur suyunun araba yıkamak veya bitki sulamak için bir tankta toplanarak kullanılması kadar basit
olabileceği gibi, gri su geri dönüşüm sistemi kurmak gibi zamanla karşılığını alacak çözümler içerebilir.

–

Önemli çevresel ve maliyet tasarrufları elde edebilmeniz için yeni yapılacak binalarda ve yenilemelerde kaynak
verimliliğini tam olarak değerlendiren mimarlar ve mühendislerle zaman geçirin. Örneğin, bir su ısıtma
kaynağından çok uzaktaki banyolara sıcak suyun ulaşması daha uzun sürecektir. Bu, misafirler sıcak suyun
gelmesini beklerken musluğu veya duşu akıttıkça suyu israf eder.

