ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΕΛΑΣΩΝ COVID-19
ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΙΕΙΝΗ
Αγαπεηνί Δπηζθέπηεο,
Τν Ξελνδνρείν Zante Park Resort & Spa ηεξεί όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο, θαηά ηνπ λένπ
θνξνλντνύ (Covid-19).
Κύξηα πξνηεξαηόηεηα καο, είλαη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ πειαηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
καο. Παξαθαινύκε ελεκεξσζείηε, κε ην πιάλν πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, βαζηζκέλν ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Τνπξηζκνύ, ηνπ ΔΟΓΥ θαη ηνπ ΠΟΥ (Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ
Υγείαο) πνπ πεξηιακβάλεη νδεγίεο κε γλώκνλα ηελ αζθάιεηα γηα ηελ επραξίζηεζε ησλ
δηαθνπώλ ζαο.
Τν Ξελνδνρείν έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ησλ
“Υγεηνλνκηθώλ Πξσηνθόιισλ ζηηο Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο” θαη έρεη εθδώζεη ην
Πηζηνπνηεηηθό Health First, από ην Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο.
Ωο κέξνο ηεο δέζκεπζήο καο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα, αιιά θαη ηελ επεκεξία ησλ
επηζθεπηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο καο, παξαθνινπζνύκε ζηελά ηηο
εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηνλ λέν θνξνλντό (Covid-19), κε ηαθηηθέο ελεκεξώζεηο θαη
θαζνδήγεζε από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Γεκόζηαο Υγείαο (Δ.Ο.Γ.Υ.) θαη ην Υπνπξγείν
Υγείαο, θαζώο θη από πξόζζεηνπο θπβεξλεηηθνύο θαη Δπξσπατθνύο νξγαληζκνύο.
Σαο επρόκαζηε λα απνιαύζεηε κηα αζθαιή θαη επράξηζηε δηακνλή ζην Ξελνδνρείν καο.
Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ζαο, παξέρεηαη κέζω QR Code:




ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ Υγεηνλνκηθώλ Πξσηνθόιισλ,
νη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ππεξεζηώλ βάζεη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ,
ηα Menu ησλ Δζηηαηνξίσλ, Bar, Pool Bar, θιπ.

Σα πξωηόθνιια πεξηιακβάλνπλ:


Δθπαίδεπζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ καο, ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.



Καζηεξσκέλνπο θύθινπο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ζε όια ηα ζεκεία θαη ηνπο
ρώξνπο θηινμελίαο, αθνινπζώληαο επηκειώο ηα πξσηόθνιια Καζαξηζκνύ,
Υγηεηλήο θαη Απνιύκαλζεο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο θαη
θαλνληζκνύο.



Σπρλό θαζαξηζκό θαη πιύζε ησλ πνιπζύρλαζησλ ρώξσλ, θαζώο θαη ησλ
επηθαλεηώλ ζπρλήο αθήο.



Άκεζε αληαπόθξηζε ζε έθηαθην θαζαξηζκό, όπνπ θαη όπνηε απηό απαηηεζεί.



Τνπνζέηεζε ζπζθεπώλ απνιύκαλζεο ρεξηώλ ζε όινπο ηνπο ελδεδεηγκέλνπο
ρώξνπο.



Αλέπαθε δεηγκαηνιεπηηθή ζεξκνκέηξεζε, ησλ Πειαηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ.

Γεληθέο ζπζηάζεηο θαη ελεκέξωζε πξνο ηνπο πειάηεο
Καηά ηελ παξακνλή ζαο ζην μελνδνρείν ζπζηήλεηαη:


Η ρξήζε κάζθαο πξνζώπνπ ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο, αιιά θαη θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ.



Η ζπρλή ρξήζε ηνπ εηδηθνύ απνιπκαληηθνύ ρεξηώλ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ζθνπό ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ Ξελνδνρείνπ.



Η απνθπγή παξακνλήο ζηνπο θιεηζηνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο.



Η απνδνρή, ε εθαξκνγή θαη ε ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ην
Ξελνδνρείν καο, ε ζπκκόξθσζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ην Πξνζσπηθό θαη ηηο
ππνδείμεηο πνπ ζπζηήλνληαη.



Η άκεζε ελεκέξσζε ηεο ππνδνρήο, ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνύλ
ζπκπηώκαηα ελδερόκελεο αζζέλεηαο ζηνπο ηδίνπο, άιινπο πειάηεο ή θαη
εξγαδόκελνπο ζηελ Ξελνδνρεηαθή Μνλάδα.

RECEPTION – CONCIERGE


Τν πξνζσπηθό ηεο Reception είλαη εθπαηδεπκέλν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Πειαηώλ,
ζρεηηθά κε ηα εθαξκνδόκελα κέηξα, ηελ Πνιηηηθή ηνπ Καηαιύκαηνο, ηηο
πιεξνθνξίεο γηα παξόρνπο πγείαο - δεκόζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία - λνζνθνκεία
αλαθνξάο - θαξκαθεία ζηελ πεξηνρή καο, θαζώο θαη ηελ παξνρή Μέζσλ Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο.



Σπληζηάηαη ε θξάηεζε θαη ε απνζηνιή ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε, λα
πξαγκαηνπνηείηαη κε e-mail, πξηλ από ηελ άθημε.



Σπληζηάηαη ε ειεθηξνληθή πιεξσκή ησλ δαπαλώλ δηακνλήο θαη ε ειεθηξνληθή
απνζηνιή ινγαξηαζκώλ, ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ.



Τν Check-in ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρώξν εθηόο Reception, όπνπ γηα
ιόγνπο αζθαιείαο ηεξνύληαη νη ελδεδεηγκέλεο απνζηάζεηο (2κ) πξνο όιεο ηηο
θαηεπζύλζεηο.



Σπληζηάηαη ε δηαδηθαζία αλέπαθνπ Check-in.



Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ Check-in ησλ Πειαηώλ, πξνβιέπεηαη ε πιήξεο
ελεκέξσζή ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ ηζρύνπζα Πνιηηηθή Υγείαο & Αζθάιεηαο θαη ηα
Μέηξα πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Covid-19.



Check-out κέρξη ηηο 11:00 πκ.



Check-in από ηηο 15:00 κκ.



Με ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ θάζε άθημεο θαη αλαρώξεζεο, ην
δσκάηην θαζαξίδεηαη, απνιπκαίλεηαη επηκειώο θαη αθνινπζείηαη επαξθήο θπζηθόο
αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ.



Γελ παξέρεηαη ε ππεξεζία αρζνθόξνπ.



Γελ παξέρεηαη ε ππεξεζία κεηαθνξάο ησλ πειαηώλ κε όρεκα ηνπ μελνδνρείνπ.

ΔΩΜΑΣΙΑ


Γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα, ην Γσκάηην παξαδίδεηαη ζθξαγηζκέλν.



Δληζρπκέλα πξσηόθνιια θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο όισλ ησλ επηθαλεηώλ θαη
ηνπ κπάληνπ, εθαξκόδνληαη ζε θάζε δσκάηην πξηλ ηελ άθημε ησλ επηζθεπηώλ.



Η απνιύκαλζε ηνπ δσκαηίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε πηζηνπνηεκέλα θαζαξηζηηθά θαη
απνιπκαληηθά πξντόληα.



Βάζεη ζπζηάζεσλ ηνπ ΔΟΓΥ έρνπλ απνκαθξπλζεί ηα δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα
(καμηιάξηα δηαθνζκεηηθά, θιπ), θαζώο θαη θνηλόρξεζηα αληηθείκελα πνιιαπιήο
ρξήζεο, όπσο κελνύ, πεξηνδηθά, θιπ.



Σε πεξίπησζε επηζπκίαο ηνπ πειάηε γηα παξνρή ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη
ππεξεζηώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε ηεο ππνδνρήο.



Βάζεη ζπζηάζεσλ ηνπ ΔΟΓΥ θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο, απνθεύγεηαη ηνλ θαζαξηζκό
ησλ δσκαηίσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε.



H ππεξεζία θαζαξηζκνύ δσκαηίνπ παξέρεηαη θάζε 3 εκέξεο, όπνπ γίλεηαη αιιαγή
ιηλώλ θαη πεηζεηώλ, απνκάθξπλζε ζθνππηδηώλ θαη ζθνύπηζκα.



Special Covid Service θαζαξηζκνύ δσκαηίσλ, παξέρεηαη γηα ηνπο πειάηεο πνπ
επηζπκνύλ λα κελ εηζέξρεηαη θαζόινπ ε θακαξηέξα ζην δσκάηην θαη κε ζπλελλόεζε
γίλεηαη ε παξαιαβή ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ θαη ε παξάδνζε ηνπ θαζαξνύ
ηκαηηζκνύ ζε απνζηεηξσκέλεο θαη ζθξαγηζκέλεο ζαθνύιεο.



Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηηο ηπρόλ πξνηηκήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηελ
ππεξεζία θαζαξηόηεηαο θαηά ηελ άθημε ζαο.



Γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ πξνβιεκάησλ πγείαο, απαγνξεύεηαη απζηεξά ε είζνδνο κε
δηακελόλησλ επηζθεπηώλ ζηα δσκάηηα.



Καηά ηελ αλαρώξεζε ησλ πειαηώλ από ην δσκάηην, εθαξκόδεηαη ζρνιαζηηθή
Καζαξηόηεηα θαη Απνιύκαλζε ζε όιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ, κε ρξήζε
εηδηθνύ εμνπιηζκνύ.

ΕΠΙΙΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ (ΕΣΙΑΣΟΡΙΑ-ΜΠΑΡ)



















Βάζεη ησλ θαλόλσλ ηνπ ΔΟΓΥ, ζην Δζηηαηόξην ηεξνύληαη νη λέεο απαηηνύκελεο
λνκνζεηεκέλεο απνζηάζεηο, ελώ έρεη νξηζηεί κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο
πειαηώλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθαξκνδόκελνπ πιάλνπ ηξαπεδνθαζηζκάησλ
θαη ε κεηαθίλεζε ηνπο από ηνπο πειάηεο.
Δθαξκόδνληαη απζηεξέο πξαθηηθέο πγηεηλήο, θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ζηνλ
ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ (παξαγσγή θαη ππεξεζίεο) κε ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ
θαλόλσλ HACCP.
Δπηηξέπνληαη κέρξη 8 άηνκα αλά Τξαπέδη, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα νηθνγέλεηα
(δύλαηαη λα αιιάμεη θαηόπηλ λένλ νδεγηώλ ηνπ ΔΟΓΥ).
Μόλν νη παξακέλνληεο ηνπ ηδίνπ δσκαηίνπ θαη νη νηθνγέλεηεο κπνξνύλ λα είλαη
θαζήκελνη ζηα ίδηα ηξαπεδνθαζίζκαηα.
Σην εζηηαηόξην έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζεκάλζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε
κέγηζηε αζθάιεηα παξάζεζεο ηνπ θαγεηνύ, ηεξώληαο ηηο απαξαίηεηεο
πξνβιεπόκελεο απνζηάζεηο κεηαμύ πειαηώλ θαη πξνζσπηθνύ, ηηο νπνίεο νη
επηζθέπηεο νθείινπλ λα ηεξνύλ.
Γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ζην κπνπθέ, ε πξνζέιεπζε ζην Δζηηαηόξην γηα ην
πξσηλό, ην γεύκα θαη ην δείπλν, γίλεηαη αλά ½ ώξα.
Η ζπλελλόεζε γηα ηελ ώξα πνπ επηζπκείηε λα γεπκαηίζεηε, ζα πξέπεη λα δεισζεί
ζηελ Υπνδνρή (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ώξα, ζα ην ζεκεηώζεη ε Reception, ώζηε λα ππάξρεη ιίζηα πξνηεξαηόηεηαο).
Γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα, ην ζεξβίξηζκα ζην κπνπθέ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
απζηεξά από κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θνπδίλαο ή ησλ ζεξβηηόξσλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ εζηηαηνξίνπ (πηάηα θαη
ζεξβίηζηα) από ηνπο πειάηεο.
Η επίζθεςε ζηνλ κπνπθέ γίλεηαη ρσξίο πηάην θαη ν ππάιιεινο κεηά από ππόδεημε
ηνπ πειάηε πξαγκαηνπνηεί ην service.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ίδηνπ ζθεύνπο πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ
πειάηε.
Ο πειάηεο πνπ επηζπκεί πξόζζεηε ρξήζε ηνπ κπνπθέ, απαηηείηαη λα αθνινπζήζεη
εθ λένπ ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία.
Μεηά από θάζε αιιαγή πειαηώλ απνιπκαίλνληαη ηα ηξαπέδηα, ηα θαζίζκαηα, νη
ηηκνθαηάινγνη θαη νπνηαδήπνηε άιια αληηθείκελα ππάξρνπλ πάλσ ζην ηξαπέδη.

ΠΙΙΝΕ


Οη Κνιπκβεηηθέο Γεμακελέο ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηηο Ννκνζεζίαο
θαη έρνπλ ζπληεξεζεί ζύκθσλα ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηή.



Πξαγκαηνπνηνύληαη δηαξθώο έιεγρνη Δπηπέδσλ Φισξίνπ, θάζε 4 ώξεο γηα ηηο
Κνιπκβεηηθέο Γεμακελέο θαη θαηαγξαθή pH αλά 8 ώξεο.



Γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, έρεη θαηαξηηζηεί γξαπηό
πξόγξακκα γηα ηνλ Καζαξηζκό θαη ηελ Απνιύκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο, ζην
νπνίν θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία θαη ε ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ (π.ρ. θιίκαθεο, ρώξνη
απνρσξεηήξησλ, ρώξνη ινπηξώλ, θαηαησληζηήξεο, βξύζεο, πεξίκεηξνο δεμακελήο,
δάπεδα, ηνίρνη, πόκνια, θνππαζηέο ζθάιαο, θιπ).



Βάζεη ησλ Υγεηνλνκηθώλ Αξρώλ, ηεξείηαη κέγηζηνο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ
εηζεξρνκέλσλ εληόο ησλ Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ θάζε ζηηγκή, ν νπνίνο
γλσζηνπνηείηαη ζην θνηλό κέζσ ζρεηηθήο ζήκαλζεο.



Οη Πειάηεο νθείινπλ λα εθαξκόδνπλ ηνπ Καλόλεο Αηνκηθήο Υγηεηλήο θαη Αζθαιείαο
γηα ηελ ρξήζε ησλ Κνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ θαη λα ελεκεξώλνληαη από ηηο
αλαξηεκέλεο νδεγίεο, πνπ βξίζθνληαη ζε εκθαλή ζεκεία πξνο ππελζύκηζε, πξηλ ηελ
ρξήζε ηνπο.



Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ησλ θαηαησληζηήξσλ (ληνπο) πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηεο
θνιπκβεηηθήο δεμακελήο θαη ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ
θαζαξηζηηθώλ (π.ρ. ζαπνύλη, αθξόινπηξν, θηι.), θαζώο επίζεο θαη πγξνύ
αληηζεπηηθνύ θαηά ηελ είζνδν ζην ρώξν ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ.



Καηά ηελ ρξήζε ησλ Κνηλόρξεζησλ WC, απαηηείηαη λα απνθεύγεηαη ν ζπλσζηηζκόο,
λα ηεξνύληαη νη απνζηάζεηο θαη ηα κέηξα Αηνκηθήο Υγηεηλήο.



Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ απνζηάζεσλ εληόο, αιιά θαη
εθηόο ηεο θάζε πηζίλαο, ώζηε ε δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ (μαπιώζηξεο, θαξέθιεο,
πνπθ, ζεδιόλγθ, θηι.) κεηαμύ ησλ αθξόηεξσλ ζεκείσλ ησλ θαζηζκάησλ δύν αηόκσλ
πνπ βξίζθνληαη ζε δύν δηαθνξεηηθέο νκπξέιεο ή δύν αηόκσλ πνπ δηακέλνπλ ζε
δηαθνξεηηθό δσκάηην, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξα ζε θάζε θαηεύζπλζε.



Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνύ από ηνπο πειάηεο.



Μεηά από θάζε αιιαγή πειαηώλ απνιπκαίλνληαη νη μαπιώζηξεο, ηα ηξαπεδάθηα θαη
νπνηαδήπνηε άιια αληηθείκελα ππάξρνπλ.

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ


Καηά ηελ πξνζέγγηζε νπνηνπδήπνηε εζσηεξηθνύ ή θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ
εμππεξέηεζεο (ππνδνρή, κπαξ, εζηηαηόξην, πηζίλα) δεηνύκε από όινπο ηνπο
επηζθέπηεο καο λα ηεξνύλ ηελ πξνβιεπόκελε απόζηαζε δύν (2) κέηξσλ από ηνλ
επόκελν θαη ηνλ πξνεγνύκελν, ζε νπνηαδήπνηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζην
Ξελνδνρείν.



Απαηηείηαη ε παξαθνινύζεζε από ηνπο Πειάηεο ηεο ζρεηηθήο ζήκαλζεο πνπ έρεη
ηνπνζεηεζεί ζε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, σο ππελζύκηζε ηήξεζεο ησλ
απνζηάζεσλ θαη εθαξκνγήο ησλ Υγεηνλνκηθώλ κέηξσλ.



Απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε αλαδηάηαμε ησλ επίπισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ,
θαζώο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ Φνξέσλ Υγείαο, πξνθεηκέλνπ
λα απνθεύγεηαη ν ζπλσζηηζκόο.



Η πξόζβαζε ζηνπο αλειθπζηήξεο είλαη ειεγρόκελε θαη ηζρύεη πεξηνξηζκόο γηα
κέγηζηε επηηξεπόκελε ηαπηόρξνλε ρξήζε από 2 ελήιηθεο, κε απζηεξή ζύζηαζε γηα
ρξήζεο κάζθαο πξνζώπνπ θαη παξάιιειεο ρξήζεο αληηζεπηηθνύ, πξηλ θαη κεηά ηελ
είζνδν ζηνλ αλειθπζηήξα.



Η εθθέλσζε ησλ ιεθαλώλ ησλ Κνηλόρξεζησλ WC, απαηηείηαη λα γίλεηαη κε θιεηζηό
θαπάθη γηα κείσζε ηεο ελδερόκελεο δηαζπνξάο ηνπ Κνξνλντνύ.



Η ρξήζε ηνπ Γπκλαζηεξίνπ, γίλεηαη κόλν έπεηηα από ξαληεβνύ, ώζηε λα ηεξεζεί ε
δηαδηθαζία ηαθηηθήο απνιύκαλζεο ηνπ ρώξνπ.



Οη Υπεξεζίεο Business Center, γίλνληαη κόλν κεηά από ξαληεβνύ, ώζηε λα ηεξεζεί
ε δηαδηθαζία ηαθηηθήο απνιύκαλζεο ηνπ ρώξνπ.



Γελ παξέρνληαη νη Υπεξεζίεο Laundry Service & Spa.

Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο καο θαη ηνπο εμωηεξηθνύο ζπλεξγάηεο καο,
πνπ εθηεινύλ εξγαζία εληόο ηωλ ρώξωλ ηνπ Ξελνδνρείνπ,
ε Επηρείξεζε έρεη ιάβεη ηα αθόινπζα κέηξα:


Τεξνύκε ηνπο πεξηνξηζκνύο γηα κεησκέλν αξηζκό εξγαδνκέλσλ, ζηνλ εθάζηνηε
ρώξν εξγαζίαο.



Λακβάλνπκε κέηξα ζπλερνύο απνιύκαλζεο επηθαλεηώλ εξγαζίαο, θαζώο θαη
ρώξσλ θνηλόρξεζησλ θαη ηδησηηθώλ.



Λακβάλνπκε κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ θνηλσληθώλ ζπλαζξνίζεσλ πξνζσπηθνύ
θαη θξνληίδνπκε, ώζηε λα ηεξείηαη ε αζθαιήο απόζηαζε κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ
(1,5+ κέηξα).



Παξέρνπκε ζην πξνζσπηθό καο όια ηα πξνβιεπόκελα κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό ΜΑΠ (Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο).



Δλεκεξώλνπκε ηνπο εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο καο, γηα ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια
πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνπλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην
μελνδνρείν καο.

Σν Ξελνδνρείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα αιιάμεη απξνεηδνπνίεηα (εληόο
πξωηνθόιινπ) ώξεο ή δηαδηθαζίεο, γηα ηηο νπνίεο θξίλεη όηη είλαη πξνο όθεινο
ηωλ πειαηώλ θαη ηελ νξζή ηήξεζε ηωλ θαλνληζκώλ ελάληηα ζηνλ Covid-19 γηα
ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πγεία όιωλ.
Αιιαγέο κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη θαηόπηλ λέαο ελεκέξωζεο ηνπ ΕΟΔΤ ή ΚΤΑ.
Γηα νπνηαδήπνηε εξώηεζε ε δηεπθξίλεζε παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο.
H Γηεύζπλζε

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ & ΑΦΑΛΔΙΑ
ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ COVID-19
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CVD-2

2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ &
ΑΦΑΛΕΙΑ COVID-19

Γηα ηελ Έγθξηζε:

ΥΡΙΣΙΝΑ ΣΕΣΡΑΔΗ
GALAXY BEACH HOTEL
πληάθηεο, MarTe Consulting
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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ & ΑΦΑΛΔΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ
Δθαξκνγή Μέηξωλ Τγεηνλνκηθώλ Πξωηόθνιιωλ (COVID-19)
Σν Ξελνδνρείν ZANTE PARK RESORT & SPA έρνληαο ιάβεη ππόςε ηηο νδεγίεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ Τγεηνλνκηθώλ Πξσηνθόιισλ ζηα
Σνπξηζηηθά Καηαιύκαηα ηεο ρώξαο ελόςεη ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο
λέαο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηε λόζν Covid-19, έρεη θαηαξηίζεη
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία, ζρεηηθό πξνζαξκνζκέλν Τγεηνλνκηθό
Πξσηόθνιιν γηα ηελ ιεηηνπξγία όισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ.
Σν Πξσηόθνιιν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελόο ρεδίνπ Δξάζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
αιιά θαη ηελ Δηαρείξηζε Ύπνπηνπ Κξνύζκαηνο, ην νπνίν ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο
ζπζηάζεηο ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Δεκόζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ) θαη ζα αλαζεσξείηαη
αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο.
ηόρνο ηνπ ρεδίνπ Δξάζεο είλαη ε πξόιεςε εκθάληζεο θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ησλ ύπνπησλ θξνπζκάησλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επέθηαζεο ζην πξνζσπηθό θαη ηνπο
θηινμελνύκελνπο, ζύκθσλα πάληα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο νδεγίεο ηνπ Εζληθνύ
Οξγαληζκνύ Δεκόζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ).
ηόρνο ηνπ μελνδνρείνπ κε ην ρέδην Δξάζεο θαη κε ην ρέδην Δηαρείξηζεο Ύπνπηνπ
Κξνύζκαηνο, είλαη αθελόο λα πξνζηαηεύζεη ην πξνζσπηθό θαη ηνπο θηινμελνύκελνπο ηνπ
θαη αθεηέξνπ λα θαζνδεγεί ην πξνζσπηθό ηνπ ώζηε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο από ηε λόζν Covid-19.
Δξγαδόκελνη
Κάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ μελνδνρείνπ ζπκκνξθώλεηαη απζηεξά κε ηα βαζηθά
πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαηά ηνπ Covid-19. πγθεθξηκέλα νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα
εθαξκόδνπλ νξζέο πξαθηηθέο αηνκηθήο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο:






πρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 30
δεπηεξόιεπηα, νπσζδήπνηε πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή κε ρξήκαηα ή αληηθείκελα
πειαηώλ, πξηλ ην θαγεηό, πξηλ θαη κεηά ην δηάιεηκκα εξγαζίαο, κεηά από
επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα θαη πξνζεθηηθό ζηέγλσκα ρεξηώλ κε ράξηηλεο
ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο θαη απόξξηςή ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
Ελαιιαθηηθά, ρξήζε αληηζεπηηθώλ κε βάζε ηελ αιθνόιε κε πεξηεθηηθόηεηα
ηνπιάρηζηνλ 60% αηζπιηθήο αιθνόιεο ή 70% ηζνπξνππιηθήο αιθνόιεο.
Κάιπςε ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα βήρα ή θηαξλίζκαηνο κε
ραξηνκάληηιν / ελαιιαθηηθά εάλ απηό δελ είλαη δηαζέζηκν, θάιπςε ζηόκαηνο κε ην
κέζα κέξνο ηνπ αγθώλα.
Απόξξηςε ραξηνκάληηισλ ή άιισλ πιηθώλ αηνκηθήο πγηεηλήο ή κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ εξγαζίαο, ζε θιεηζηό
θάδν απνξξηκκάησλ.
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Απνθπγή ρεηξαςηώλ θαη γεληθά ζηελήο ζσκαηηθήο επαθήο, ηήξεζεο απόζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ ελάκηζε – δύν κέηξσλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πειάηεο ή
ηξίηνπο, ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ηνπο ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηνπο
ρώξνπο αλάπαπζεο.
Απνθπγή αγγίγκαηνο ηνπ κπξνζηηλνύ κέξνπο ηεο κάζθαο ή ηεο αζπίδαο
πξνζώπνπ.
Απνθπγή αγγίγκαηνο κε ηα ρέξηα ηνπ πξνζώπνπ.
Ελεκέξσζε
πγεηνλνκηθνύ
ππεύζπλνπ
ζε
πεξίπησζε
αδηαζεζίαο
ή
ζπκπησκαηνινγίαο ζπκβαηήο κε ινίκσμε Covid-19 ή επαθήο κε πηζαλό ή
επηβεβαησκέλν θξνύζκα θαη απνκάθξπλζε από ην ρώξν εξγαζίαο.
Παξακνλή ζην ζπίηη ζε πεξίπησζε αδηαζεζίαο θαη ελεκέξσζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ
ππεύζπλνπ.
Επαλαθνξά ζην ρώξν εξγαζίαο κόλν εάλ ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε είλαη αξλεηηθή
θαη κεηά από 14 εκέξεο κεηά από ζηελή επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα Covid19.

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο θαη Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
















Ελεκέξσζε θαη παξόηξπλζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ηξίησλ γηα ζπκκόξθσζε κε
ηηο νξζέο πξαθηηθέο αηνκηθήο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο.
Παξνρή θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απαηηνύκελσλ πιηθώλ ζηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ κεραληζκώλ γηα αληηζεςία ησλ ρεξηώλ
ζηηο εηζόδνπο / εμόδνπο θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ θαηαιύκαηνο.
Παξνρή ζην πξνζσπηθό ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Επίβιεςε ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο θαη επίβιεςε ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπο.
Ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ην ζρέδην δηαρείξηζεο ύπνπηνπ
θξνύζκαηνο COVID-19.
Επίβιεςε ηεο πξνζέιεπζεο ηξίησλ (π.ρ. πειαηώλ, ζπλεξγαηώλ, δηαλνκέσλ, θ.ιπ.)
ζην ρώξν ηνπ θαηαιύκαηνο θαη ελεκέξσζή ηνπο, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν
ζπλσζηηζκόο, λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ απνζηάζεσλ θαη λα
γίλεηαη ρξήζε ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Δηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο ζηαδηαθήο πξνζέιεπζεο / απνρώξεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ζπγρξσηηζκόο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε
ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ απνζηάζεσλ.
πλερή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη ηα πξνιεπηηθά
κέηξα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο.
Εθπαίδεπζε ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε
αλάπηπμεο ύπνπησλ ζπκπησκάησλ, όπσο είλαη ε άκεζε ελεκέξσζε ηνπ
πγεηνλνκηθνύ ππεύζπλνπ θαη ηεο Δηνίθεζεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ηνπ
Covid-19 θαη ε πξνβιεπόκελε απνκόλσζε.
Πξνηξνπή γηα ρξήζε θιηκάθσλ θαη απνθπγή ρξήζεο αλειθπζηήξσλ, από
εξγαδόκελνπο θαη πειάηεο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ.
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πρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό.
Απόξξηςε κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ
εξγαζίαο, ζε θιεηζηό θάδν απνξξηκκάησλ.
Απνθπγή ρεηξαςηώλ θαη γεληθά ζηελήο ζσκαηηθήο επαθήο, ηήξεζεο απόζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ δύν κέηξσλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πειάηεο ή ηξίηνπο ζε
όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ηνπο ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ θαη ηνπο ρώξνπο
αλάπαπζεο.
Απνθπγή αγγίγκαηνο κε ηα ρέξηα ζαο ηνπ πξνζώπνπ, πην ζπγθεθξηκέλα κάηηα,
κύηε θαη ζηόκα.
Ελεκέξσζε
πγεηνλνκηθνύ
ππεύζπλνπ,
ζε
πεξίπησζε
αδηαζεζίαο
ή
ζπκπησκαηνινγίαο ζπκβαηήο κε ινίκσμε Covid-19 ή επαθήο κε πηζαλό ή
επηβεβαησκέλν θξνύζκα θαη απνκάθξπλζε από ην ρώξν εξγαζίαο.
Παξακνλή ζην ζπίηη ζε πεξίπησζε αδηαζεζίαο θαη ελεκέξσζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ
ππεύζπλνπ.
Επαλαθνξά ζην ρώξν εξγαζίαο, κόλν εάλ ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε είλαη αξλεηηθή
θαη κεηά από 14 εκέξεο, κεηά από ζηελή επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα
Covid-19.

Αξρείν Καηαιύκαηνο θαη Βηβιίν πκβάληωλ






Γηα ηνπο ζθνπνύο δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ε δηεύζπλζε ηνπ
θαηαιύκαηνο ηεξεί αξρείν ησλ κειώλ πξνζσπηθνύ θαη όισλ ησλ αηόκσλ πνπ
δηέκεηλαλ ζην μελνδνρείν (όλνκα, εζληθόηεηα, εκεξνκελία άθημεο θαη
αλαρώξεζεο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όπσο δηεύζπλζε, ηειέθσλν, Email), ώζηε λα
θαζίζηαηαη δπλαηή ε επηθνηλσλία, κε ηηο ζηελέο επαθέο ηπρόλ θξνύζκαηνο
COVID-19, πνπ ελδέρεηαη λα ηαπηνπνηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ.
Τπάξρεη ε πξνβιεπόκελε πξνζνρή θαη αζθάιεηα ζην Γεληθό Καλνληζκό πεξί
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ (GDPR) θαη ελεκεξώλνληαη όινη νη
επηζθέπηεο θαη ην πξνζσπηθό, όηη ηεξείηαη αξρείν γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο
δεκόζηαο πγείαο.
Επίζεο, ππάξρεη θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ ππεξεζίαο θαη
ζπκβάλησλ.

Τπεξεζία Τπνδνρήο




Σν πξνζσπηθό ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο, ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια
ΜΑΠ, θξαηά απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ δύν κέηξσλ από ηνπο πειάηεο (ρξήζε ΜΑΠ)
θαη αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο.
Όηαλ δεηείηαη, ππάξρεη δπλαηόηεηα:
o ελεκέξσζεο επηζθεπηώλ γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ θαηαιύκαηνο θαη ηα κέηξα
πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ πεξηζηαηηθώλ
o παξνρήο ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα παξόρνπο πγείαο, δεκόζηα θαη ηδησηηθά
λνζνθνκεία, λνζνθνκεία αλαθνξάο γηα COVID-19 θαη θαξκαθεία ζηελ
πεξηνρή θαη
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o παξνρήο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Εηδηθόο εμνπιηζκόο (Medical Kit) γηα ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο πεξηζηαηηθνύ, όπσο
γάληηα θαη κάζθεο κηαο ρξήζεο, αληηζεπηηθά, θαζαξηζηηθά καληειάθηα, πνδηά,
καθξπκάληθε ξόκπα, ζεξκόκεηξν Laser.
Σν πξνζσπηθό κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ζπκπηώκαηα πειαηώλ θαη ην αλαθέξεη
άκεζα ζηνλ πγεηνλνκηθό ππεύζπλν.
Τπάξρεη αληηζεπηηθό γηα ρξήζε από ηνλ πειάηε ζηελ ππνδνρή.
Σαθηηθή απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ ηεο ππνδνρήο.
Καηάιιειε δηακόξθσζε ηεο ππνδνρήο, πξνζζήθε επηδαπέδηαο ζήκαλζεο ζε
απόζηαζε δύν κέηξσλ όπνπ ζα ζηέθεηαη ν πειάηεο, θαηάιιειε ζήκαλζε
απνζηάζεσλ ζην ρώξν αλακνλήο, θαηάιιειε δηάηαμε ησλ επίπισλ θαη νξζή
δηαρείξηζε ησλ αηόκσλ πνπ αλακέλνπλ λα εμππεξεηεζνύλ, κε ζηόρν ηε κείσζε
ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο θαη ηε δηαηήξεζε απνζηάζεσλ αζθαιείαο.
Απνθπγή ζπλσζηηζκνύ θαηά ην Check-In / Check-Out, ηήξεζε απνζηάζεσλ.
Δπλαηόηεηα γηα Check-In κηα κέξα πξηλ ηελ άθημε κέζσ E-mail θαη γηα Check-Out
κε ηνλ ίδην ηξόπν, γηα απνθπγή ζπλσζηηζκνύ θαη ηήξεζε ζσκαηηθώλ απνζηάζεσλ.
Παξνρή εηδηθνύ δίζθνπ γηα ηελ ελαπόζεζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο από ηνλ πειάηε
γηα ρξήζε από ηνλ ππάιιειν ππνδνρήο.
Δηεύξπλζε ηεο πεξηόδνπ αλάκεζα ζε Check-In θαη Check-Out.
Check-out κέρξη ηηο 11:00 π.κ. θαη Check-In από ηηο 15:00 κ.κ.
Ηιεθηξνληθή πιεξσκή ησλ δαπαλώλ δηακνλήο, ειεθηξνληθή απνζηνιή
ινγαξηαζκώλ, ηηκνινγίσλ θαη απνδείμεσλ.
Απνιύκαλζε ησλ Key Cards πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπο ζηνλ πειάηε.
Με ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ θάζε Check-In θαη Check-Out
κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πειαηώλ, ην δσκάηην θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη
επηκειώο θαη αθνινπζείηαη επαξθήο θπζηθόο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ.

Τπεξεζίεο Οξόθνπ & Γωκαηίωλ










Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ρξεζηκνπνηεί απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, γάληηα θαη
αδηάβξνρε ξόκπα κηαο ρξήζεο(όπνπ ρξεηαζηεί ε ξόκπα ) θαη θιεηζηά παπνύηζηα .
Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), είλαη απαξαίηεην ην
θαιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη ε απόξξηςή ηνπο ζε θιεηζηό
θάδν.
Γίλεηαη θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε όισλ ησλ ζθιεξώλ επηθαλεηώλ, ησλ
παησκάησλ, ησλ θαξεθιώλ, ησλ πόκνισλ θ.ιπ. κε παλάθηα/πθάζκαηα κηαο
ρξήζεο ή ραξηί θαζαξηζκνύ θαη ζθνπγγαξίζηξεο κε απνζπώκελεο θεθαιέο.
Ο απνξξηπηόκελνο εμνπιηζκόο αληηκεησπίδεηαη σο πηζαλό κνιπζκαηηθό πιηθό θαη
απνξξίπηεηαη ζε εηδηθέο ζαθνύιεο.
Γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ πηζηνπνηεκέλσλ Καζαξηζηηθώλ θαη Απνιπκαληηθώλ ζε
ελδεδεηγκέλε αλαινγία.
Η πλεξγαδόκελε εηαηξεία πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθώλ
πιηθώλ έρεη πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ ρώξν θαη εμεηδίθεπζε ηνλ ηνκέα.
Καηά ηε ρξήζε ησλ απνιπκαληηθώλ, ν ρώξνο είλαη θαιά αεξηδόκελνο.
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ε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο εληζρύνληαη νη ππεξεζίεο πγηεηλήο θαη
εηδηθόηεξα ζε αληηθείκελα «πςεινύ θηλδύλνπ».
Εθαξκόδεηαη ζρνιαζηηθό θαζάξηζκα θαη πνιύ θαιόο αεξηζκόο δσκαηίνπ, θαηά ηηο
ώξεο πνπ κεζνιαβνύλ κεηαμύ δηακνλώλ
Ειέγρεηαη ε επάξθεηα εμνπιηζκνύ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) πξνζσπηθνύ
(γάληηα, κάζθεο, ξόκπα, θιεηζηά παπνύηζηα θ.ιπ.).
Τπάξρεη δηαθξηηηθή παξαθνινύζεζε από ηε Δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθό ,ησλ
πειαηώλ κε ζπκπηώκαηα γηα δηαρείξηζε.
Με ζπρλόο θαζαξηζκόο δσκαηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο (απνθπγή
επαθήο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο κε πηζαλό θξνύζκα θαη πεξαηηέξσ κεηάδνζε).
Καηαξγείηαη ε θαζεκεξηλή αιιαγή ηκαηηζκνύ θαη πεηζεηώλ θαη ε βξαδηλή
εηνηκαζίαο ηνπ δσκαηίνπ (Turn Down Service).
Ο πειάηεο εμππεξεηείηαη κόλν θαηόπηλ αηηήκαηνο θαηά ηελ άθημή ηνπ.
Γηα ηηο αλαρσξήζεηο εθαξκόδεηαη ζρνιαζηηθή απνιύκαλζε ζηηο επίκαρεο
επηθάλεηεο δσκαηίνπ θαη κπάληνπ.
Απνκαθξύλνληαη ηα δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα (καμηιάξηα, θιηλνζθεπάζκαηα
θ.ι.π).
Απνκαθξύλνληαη θνηλόρξεζηα αληηθείκελα πνιιαπιήο ρξήζεο όπσο κελνύ,
πεξηνδηθά, βξαζηήξαο, ινηπά amenities θαη είδε Mini Bar. Μπνξνύλ λα
παξαζρεζνύλ αλ δεηεζεί(upon request).
Σα πνηήξηα ζηα δσκάηηα ζα βξίζθνληαη απνιπκαζκέλα ζε ζαθνπιάθηα ή κίαο
ρξήζεο.
Άλνηγκα ζπξώλ θαη παξαζύξσλ γηα θπζηθό αεξηζκό ηνπ ρώξνπ θαζεκεξηλά.
Καηά ηελ άθημε ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε κε ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ πειάηε,
γηα ην πόηε θαη πώο θαζαξίζηεθε ην δσκάηην

Παξαζθεπαζηήξηα / Κνπδίλα







Σήξεζε θαλόλσλ HACCP από ην πξνζσπηθό ηεο θνπδίλαο (απνηύπσζε
ζεξκνθξαζηώλ ςπγείσλ, ιίζηεο παξαζθεπαζκέλσλ θαγεηώλ, ζεξκνθξαζίεο
δεζηώλ παξαζθεπαζκάησλ).
Παξαιαβή εκπνξεπκάησλ από ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη πάληα
θνξώληαο ηα ελδεδεηγκέλα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) (κάζθα θαη γάληηα).
Σήξεζε FIFO (First In – First Out).
Σήξεζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θνπδίλα, ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ πγεηνλνκηθώλ αξρώλ.
Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο, γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία.

Δζηηαηόξηα


Σν πξνζσπηθό ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο ρεξηώλ, θξαηά απνζηάζεηο
ηνπιάρηζηνλ ελόο κέηξνπ από ηνπο πειάηεο, ζπλαδέιθνπο ή ηξίηνπο θαη
ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό.
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ην εζηηαηόξην κε ρξήζε Buffet ηνπνζεηνύληαη δηαρσξηζηηθά θαη ζεκάλζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κεγαιύηεξε αζθάιεηα παξάζεζεο ηνπ θαγεηνύ.
Σξαπεδνθόκνη-Μάγεηξεο εμππεξεηνύλ ηνπο πειάηεο.
Η επίζθεςε ζηνλ κπνπθέ γίλεηαη ηεξώληαο απνζηάζεηο θαη ν ππάιιεινο κεηά από
ππόδεημε ηνπ πειάηε πξαγκαηνπνηεί ηελ παξάζεζε(service).
Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο πειαηώλ ζην εζηηαηόξην, νξίδεηαη σο ν αξηζκόο
πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλαινγία ελόο πειάηε αλά 2,2 η.κ. ζπλνιηθήο σθέιηκεο
επηηξεπόκελεο επηθάλεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ.
Οξίδνληα ηα έμη (6) άηνκα, σο ν κέγηζηνο αξηζκόο θαζήκελσλ αηόκσλ ζε έλα
ηξαπέδη.
Μόλν νη παξακέλνληεο ηνπ ηδίνπ δσκαηίνπ θαη νη νηθνγέλεηεο, κπνξνύλ λα είλαη
θαζήκελνη ζην ίδηα ηξαπεδνθαζίζκαηα.
Δελ πθίζηαηαη όξην ζε πεξίπησζε νηθνγέλεηαο κε αλήιηθα ηέθλα.
Εθαξκόδνληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ηξαπεδηώλ, ζύκθσλα κε ηελ
δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ.

Κνηλόρξεζηνη Υώξνη
ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πεξηιακβάλνληαη Lobby, θαζηζηηθά, ππαίζξηα θαζηζηηθά
εθαξκόδνληαη ηα εμήο κέηξα:










Καιόο αεξηζκόο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.
Σνπνζέηεζε αληηζεπηηθώλ δηαιπκάησλ (ζηαζεξέο ή κε ζπζθεπέο) γηα ηελ μεξή
αληηζεςία ησλ ρεξηώλ.
ήκαλζε γηα απνθπγή ρξήζεο αλειθπζηήξσλ.
Σνπνζέηεζε απνιπκαληηθώλ ζηηο εηζόδνπο αλειθπζηήξσλ θαη ζύζηαζε γηα ρξήζε
θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν.
πρλή θαζαξηόηεηα αλειθπζηήξσλ, κε έκθαζε ζε επηθάλεηεο πνπ αγγίδνληαη
ζπρλά.
ήκαλζε γηα ππελζύκηζε ζηνπο πειάηεο, λα ηεξνύλ ζσκαηηθέο απνζηάζεηο.
Απνκάθξπλζε δηαθνζκεηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη θνηλόρξεζησλ αληηθεηκέλσλ
πνιιαπιήο ρξήζεο.
Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε όισλ ησλ επηθαλεηώλ.
ήκαλζε εληόο ησλ απνρσξεηεξίσλ, γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο κέζσ ηνπ
αέξα.

Κιηκαηηζκόο θαη Αεξηζκόο Υώξωλ





Αύμεζε ηεο παξνρήο ηνπ λσπνύ αέξα ζε όιεο ηηο Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
(ΚΚΜ).
Απνθπγή ηεο επαλαθπθινθνξίαο ηνπ αέξα.
πλερήο ιεηηνπξγία ησλ ΚΚΜ (24/7), αθόκα θαη αλ δελ ιεηηνπξγεί ην ηκήκα ην
νπνίν ηξνθνδνηνύλ, γηα απνθπγή πνιιαπιαζηαζκνύ κηθξννξγαληζκώλ.
Εμαζθάιηζε επαξθνύο αεξηζκνύ όισλ ησλ ρώξσλ, κε εμσηεξηθό αέξα.
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Οη κνλάδεο νηθηαθνύ ηύπνπ (split units) ηίζεληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία 24/7, κε
παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνύ αεξηζκνύ.
Η αληηθαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ γηα ηηο ΚΚΜ θαη ηηο κνλάδεο νηθηαθνύ ηύπνπ (split
units), γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε θαη νη εξγαζίεο ζα
εθηεινύληαη κε ρξήζε θαη ιήςε όισλ ησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ (κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο, αεξηζκόο ρώξνπ, αζθαιήο απνθνκηδή ησλ θίιηξσλ πνπ
αληηθαζίζηαληαη), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο.

Πεξηβαιινληηθά Μέηξα
Σα πεξηβαιινληηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ, πεξηιακβάλνπλ ηα
εμήο:








Επαξθή αεξηζκό ησλ εξγαζηαθώλ ρώξσλ θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ
εμαεξηζκνύ – θιηκαηηζκνύ.
Σαθηηθόο θαζαξηζκόο κε απνξξππαληηθά ή απνιπκαληηθά ησλ επηθαλεηώλ ησλ
ρώξσλ εξγαζίαο, ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ εξγαζίαο.
Απνιύκαλζε, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Δεκόζηαο Τγείαο
(ΕΟΔΤ), ρώξσλ όπνπ έρεη εληνπηζηεί πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα ηεο
ινίκσμεο Covid-19.
Δηάζεζε θαη ηνπνζέηεζε ζθεπαζηώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, όπνπ απνξξίπηνληαη
ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) κηαο ρξήζεο ή
άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ επηθαλεηώλ εξγαζίαο,
θαζώο θαη είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο.
πρλό θαζαξηζκό ησλ ελδπκάησλ εξγαζίαο θαη ησλ ζπλήζσλ κέζσλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο πνπ ρνξεγνύληαη, θαζώο θαη αζθαιήο απνζήθεπζή ηνπο.

ρέδην Γηαρείξηζεο Ύπνπηνπ Κξνύζκαηνο Covid-19
Εάλ έλαο επηζθέπηεο πιεξνί
19, εθαξκόδνληαη ηα παξαθάησ:







ηα

θξηηήξηα

ηνπ

νξηζκνύ

θξνύζκαηνο

Covid-

Ο πγεηνλνκηθόο ππεύζπλνο ηνπ μελνδνρείνπ επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ Εζληθό
Οξγαληζκό Δεκόζηαο Τγείαο (ΕΟΔΤ), γηα δήισζε ηνπ ύπνπηνπ θξνύζκαηνο θαη
νδεγίεο αληηκεηώπηζήο ηνπ.
πληζηάηαη ζην ύπνπην θξνύζκα λα παξακείλεη ζην δσκάηηό ηνπ, κε ηελ πόξηα
ηνπ δσκαηίνπ θιεηζηή.
ε αζζελή, πνπ εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνύ (βήρα,
θηέξληζκα, θαηαξξνή), ρνξεγνύληαη άκεζα απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη
ραξηνκάληηια.
Αλ ππάξρεη ζπλνδόο ηνπ αζζελνύο, πνπ επηζπκεί λα κείλεη θνληά ηνπ γηα λα ηνλ
θξνληίδεη, ρνξεγείηαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη ηνπ ζπζηήλεηαη λα πιέλεη ηα
ρέξηα ηνπ, θάζε θνξά πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε εθθξίζεηο ηνπ αζζελή θαη
νπσζδήπνηε, πξηλ αγγίμεη ην πξόζσπό ηνπ ή θάεη ή πηεη.
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Απνθεύγεηαη ε είζνδνο ζην δσκάηην ηνπ αζζελνύο, αλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθόο
ιόγνο.
Αλ παξνπζηαζηεί αλάγθε, έλα κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ μελνδνρείνπ, αζρνιείηαη
θαηά απνθιεηζηηθόηεηα κε ηπρόλ ύπνπην θξνύζκα.
Ο ρξεζηκνπνηεκέλνο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο, απνξξίπηεηαη ζε ζθεπαζηό θάδν
απνξξηκκάησλ θαη δελ μαλαρξεζηκνπνηείηαη.
Μεηά ηελ απόξξηςε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, αθνινπζεί πιύζηκν ρεξηώλ.
Η Δηνίθεζε ιακβάλεη κέξηκλα, ώζηε λα ππάξρεη άκεζα πξνζβάζηκν ζην πξνζσπηθό
ηνπ μελνδνρείνπ, επαξθέο αλαιώζηκν πιηθό γηα ηελ πξόιεςε ησλ ινηκώμεσλ:
ζαπνύλη θαη λεξό ή αιθννινύρν δηάιπκα θαζαξηζκνύ ρεξηώλ, ραξηνκάληηια,
απιέο ρεηξνπξγηθέο κάζθεο, γάληηα κηαο ρξήζεο, ζεξκόκεηξα, ζαθνύιεο
απνξξηκκάησλ, πγξά θαζαξηζκνύ επηθαλεηώλ.

Καζαξηόηεηα θαη Απνιύκαλζε Γωκαηίνπ Αζζελνύο






Καιόο θαζαξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ, πνπ αγγίδεη ζπρλά ν αζζελήο, ηδίσο αλ νη
επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλεο κε βηνινγηθά πγξά.
Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ρξεζηκνπνηεί απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, γάληηα θαη
αδηάβξνρε ξόκπα κηαο ρξήζεο.
Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ, αθνινπζεί θαιό πιύζηκν ρεξηώλ.
Οη πθαζκάηηλεο επηθάλεηεο θαζαξίδνληαη κε ζπζθεπή αηκνύ (ζεξκνθξαζία > 70°).
Γηα ηελ απνιύκαλζε ρξεζηκνπνηείηαη ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Κξηηήξηα νξηζκνύ Κξνύζκαηνο Covid-19 ζε Δξγαδόκελν:








Ο πγεηνλνκηθόο ππεύζπλνο ηνπ μελνδνρείνπ, επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνλ Εζληθό
Οξγαληζκό Δεκόζηαο Τγείαο (ΕΟΔΤ), γηα ηε δήισζε ηνπ ύπνπηνπ θξνύζκαηνο θαη
ηηο νδεγίεο αληηκεηώπηζήο ηνπ.
πληζηάηαη ζην ύπνπην θξνύζκα, λα παξακείλεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν, κε ηελ
πόξηα θιεηζηή.
ε αζζελή, πνπ εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνύ (βήρα,
θηέξληζκα, θαηαξξνή), ρνξεγνύληαη άκεζα απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη
ραξηνκάληηια.
Γίλεηαη έξεπλα γηα πηζαλή έθζεζε άιισλ εξγαδνκέλσλ ή πειαηώλ θαη δεηείηαη λα
αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Δεκόζηαο Τγείαο (ΕΟΔΤ).
Γίλεηαη απνιύκαλζε όισλ ησλ επηθαλεηώλ κε έκθαζε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη
ζηνλ εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην πηζαλνύ θξνύζκα.

ήκα Πηζηνπνίεζεο “Health First”


Η Επηρείξεζε έρεη νινθιεξώζεη ηελ πξνβιεπόκελε Δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ηνπ
ζεζπηζκέλνπ ήκαηνο Πηζηνπνίεζεο κε ηνλ ηίηιν “Health First”, ην νπνίν είλαη
ππνρξεσηηθό γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ, πνπ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ θαηά ην έηνο 2020.
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Η Επηρείξεζε έρεη αλαξηήζεη ην ήκα, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θνηλόρξεζηνπ
ρώξνπ ππνδνρήο ηνπ θαηαιύκαηνο θαη απνδεηθλύεη όηη ηεξεί ηα πξσηόθνιια
πγεηνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ, όπσο απνηππώλνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα
Παξαξηήκαηα I θαη ΙΙ ηεο ΚΤΑ 1881/29.05.2020.
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