
EGYPT HOSPITALITY CLASSIFICATION-STAFF CRITERIA for Floating Hotels

Contraints Items N° criteria Staff Criteria for Floating Hotel Score

1-Definition
تعريف

1

This appendix is complementary to the 
Floating Hotels grid. It is applicable to all 
categories.

على وينطبق العائمة الفنادق لمعايير مكمالً الملحق هذا يعد  
الدرجات جميع

*

2-Staff quarters
العاملين سكن

2
Staff cabins should have at least 6 m3

6 عن بالكابينة مقيم عامل لكل المخصص المكان يقل أال  
مكعب متر

3

3
Doors should be of solid and lockable.

بالمفتاح غلقها ويمكن صلبة األبواب تكون أن
M

4

1 bed per person- bunk beds are accepted 
but do not exceed 2 decks.

أال على مقبولة الرأسية السراير شخص، لكل سرير وجود  
مستويين تتعدى

M

5
Mattresses, beds and linen are in good 
condition and clean.

ونظيفة جيدة بحالة تكون والمفروشات واألسرة المراتب

3

6
Sufficient lightis available.

كافية إضاءة وجود
M

7
Ventillation is available.

تهوية نظام وجود
M

8
Lockable closet is available for each staff 
member.

العاملين من  شخص لكل بالمفتاح يغلق دوالب وجود

M

9
Wastebasket is available.

مهمالت سلة وجود
M
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10
All Bedroom furniture are in good condition 
and clean

ونظيف جيدة بحالة يكون بالغرفة األثاث كل

4

11
All Bedroom area is in good condition and 
clean

ونظيفة جيدة بحالة تكون بالغرفة المناطق كل

3

12

Staff bathrooms are available either inside 
or outside staff cabins.

كابينة خارج أو داخل سواء للعاملين مياه دورات وجود  
العامل

M

13
Doors staff bathrooms are solid and 
lockable.

ويغلق صلب يكون العاملين حمامات باب

3

14

Wash basin area with cold and hot water, 
shelves, mirror and light are available.

كذلك الوجه غسيل حوض منطقة في وبارد ساخن ماء يوجد  
واضاءة ومرآة أرفف يوجد

M

15
Shower with cold and hot water is available.

االستحمام منطقة في وبارد ساخن ماء يوجد
M

16
Shower area with clothes hook are 
available.

الدش منطقة في للمالبس عالقة يوجد

M

17
Toilet seats have a internal or external jet 
water

تواليت لكل خارجي أو داخلي بشطاف تواليتات قاعدة وجود

M

18
Soap dispenser or provision of soap to 
employees

للصابون دسبنسر وجود

M
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19
Wastebasket is available.

مهمالت سلة وجود
M

20
All Bathroom appliances are in good 
condition

ونظيف جيدة بحالة تكون بالحمام التجهيزات كل

4

21
All Bathroom area is clean

نظيفة بالكامل الحمام
3

3- Staff cafetaria
العاملين كافيتريا 22

Cafetaria space 
للكافيتريا مكان وجود

M

23
Potable water is available.

للشرب صالح ماء وجود
M

24

Chairs and tables are in good condition 
(benches are allowed ) and clean.

مسند بدون الكراسى) جيدة بحالة تكون  والمناضد الكراسى  
نظيفة وتكون (مقبولة غير

3

25
Television in order is available.

يعمل تليفزيون وجود
3

26

All service ware should be in good 
condition and clean (Partition tray 
accepted).

ونظيفة جيدة بحالة تكون الخدمة أدوات كل

3

27
Floors are well maintained and clean

ونظيفة  جيدا مصانة تكون األرضيات
3

28
Walls are well maintained and clean

ونظبفة جيدا مصانة تكون الحوائط
3

29
Ceilings are well maintained and clean

ونظيفة جيدا مصانة تكون األسقف
3
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4-Staff Landry 
Facilities

المالبس غسيل خدمة  
ببعاملين

30

Uniforms are provided by the 
establishment, it must be well maintained 
and cleaned 
جيدا مصان ويكون بالمنشأة، للعاملين موحد زى وجود    
ونظيف

M

31

 Laundry services is provided through the 
establishment at reduced rates for personal 
laundry of employees

من للعاملين الشخصية المالبس وكى غسيل خدمة وجود  
مخفضة بأسعار المنشأة خالل

3

Total mandatory criteria

Total non-compliant mandatory criteria
Total points criteria
Total non-compliant points

Minimum percentage points

Percentage of points obtained

NOTE:
M = Mandatory must have item,                             
    A number = flexible score item                           

    N/r = not required
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