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ΜΕΣΡΩΝ ΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID -19 

 
Αγαπθτοί πελάτεσ, 
 
Σασ καλωςορίηουμε ςτο κατάλυμα μασ. 
 
Σασ ενθμερϊνουμε ότι το κατάλυμα μασ είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τα ειδικά 
πρωτόκολλα υγειονομικοφ περιεχομζνου, βάςει των οποίων λειτουργοφν οι 
τουριςτικζσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ μζτρων ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-
19, όπωσ ορίηονται με τθν υπ. αρικμ. 1881/29.5.2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Οικονομικϊν – Υγείασ – Τουριςμοφ (ΦΕΚ 2084 Β’ / 29-5-2020). 
 
Όλο το προςωπικό του καταλφματοσ ζχει λάβει τθν απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ για τθν 
τιρθςθ των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων. 
 
Το κατάλυμα ζχει λάβει ςιμα πιςτοποίθςθσ «Health First» από το Υπουργείο 
Τουριςμοφ όπου αποδεικνφει ότι θ επιχείρθςθ τθρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικοφ 
περιεχομζνου. 
 
Στθν προςπάκεια μασ να ανταποκρικοφμε ςτα νζα δεδομζνα που επζφερε θ πανδθμία 
του κορωνοϊοφ COVID-19, ηθτάμε τθν κατανόθςθ ςασ και τθν τιρθςθ των μζτρων 
αποφυγισ μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19. 

ασ ενθμερώνουμε ότι θ επιχείρθςθ δεν φζρει αςτικι ευκφνθ, ζναντι οποιουδιποτε 
προςώπου, ςχετιηόμενθ αμζςωσ ι εμμζςωσ με τον κορωνοϊό COVID-19, εφόςον 
τθρεί τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικοφ περιεχομζνου και διακζτει το ςιμα 
πιςτοποίθςθσ «Health First» (παρ. 5, άρκρο 60, ν. 4688/24-5-2020). 

Εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ ςασ ευχόμαςτε ευχάριςτθ και αςφαλι διαμονι! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ 
 

 Όπου απαιτοφνται, διατίκενται μζςα Ατομικισ Προςταςίασ: μάςκα (απλι 
χειρουργικι ι πάνινθ/υφαςμάτινθ) και γάντια μιασ χριςθσ. 

 
 Η επιχείρθςθ ςυμμορφϊνεται με τθν εγκφκλιο του Υπουργείου Υγείασ 

«Προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 ςτα 
ςυςτιματα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ». 

 
 Εφαρμόηονται από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, βαςικά μζτρα 

αποφυγισ μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ - COVID-19: υγιεινι χεριϊν, χριςθ 
αντιςθπτικϊν, αποφυγι χειραψιϊν, τιρθςθ ςωματικϊν αποςτάςεων, αποφυγι 
επαφισ των χεριϊν με το πρόςωπο και εν γζνει τιρθςθ μζτρων προςωπικισ 
και αναπνευςτικισ υγιεινισ. 

 
 Ζχει οριςτεί ωσ υπεφκυνοσ ςυντονιςτισ του καταλφματοσ ο/θ Ευαγγελία 

Θεοτοκάτου, για τθν τιρθςθ του ςχεδίου τιρθςθσ των κανόνων των 
υγειονομικϊν πρωτοκόλλων, ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ μζτρων ζναντι του 
κορωνοϊοφ COVID-19. 

 
 Τθροφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, 

για τθ διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ COVID-19. 
 
 Το προςωπικό του καταλφματοσ χρθςιμοποιεί μζςα Ατομικισ Προςταςίασ, για 

τα οποία υπάρχει ςυνεχι επάρκεια. 
 
 Μζλοσ του προςωπικοφ που παρουςιάηει ςυμπτϊματα ςχετικά με τθν 

αςκζνεια μζνει ςτο ςπίτι και επανζρχεται ςτθν εργαςία εάν θ εργαςτθριακι 
εξζταςθ είναι αρνθτικι. Επίςθσ, εφόςον ζρκει ςε επαφι με κροφςμα οφείλει 
να μείνει ςτο ςπίτι. Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ ο εργαηόμενοσ ειδοποιεί τον 
υπεφκυνο για τθν εφαρμογι του ςχεδίου διαχείριςθσ φποπτου κροφςματοσ 
του καταλφματοσ. 

 
 Για τουσ ςκοποφσ δράςεων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, θ 

διεφκυνςθ/διοίκθςθ του καταλφματοσ τθρεί αρχείο των μελϊν προςωπικοφ 
και όλων των ατόμων που διζμειναν ςτο κατάλυμα -όνομα, εκνικότθτα, 
θμερομθνία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ (διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, e-mail)- ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ επικοινωνία με τισ ςτενζσ 
επαφζσ τυχόν κροφςματοσ COVID-19, που ενδζχεται να ταυτοποιθκεί εκ των 
υςτζρων.  
Επίςθσ δίδεται προςοχι ςτο Γενικό Κανονιςμό περί Προςταςίασ Προςωπικών 
Δεδομζνων (GDPR) και ενθμερώνονται όλοι οι επιςκζπτεσ ότι τθρείται αρχείο 
για λόγουσ προςταςίασ δθμόςιασ υγείασ. 

 
 Η επιχείρθςθ διακζτει ειδικό εξοπλιςμό (medical kit) για τθν περίπτωςθ 

εμφάνιςθσ φποπτου κροφςματοσ, όπωσ γάντια και μάςκεσ μιασ χριςθσ, 
αντιςθπτικά, κακαριςτικά μαντθλάκια, ποδιά, μακρυμάνικθ ρόμπα και 
κερμόμετρο laser. 

 
 Τθροφνται μζτρα αποφυγισ ςυνωςτιςμοφ κατά το check-in/check-out - τιρθςθ 

αποςτάςεων 
 



 Όλα τα key cards και κλειδιά τοποκετοφνται ςε ειδικό δοχείο προσ 
απολφμανςθ πριν αυτά δοκοφν ςτουσ επιςκζπτεσ. 

 
 Η επιχείρθςθ λειτουργεί με διευρυμζνο ωράριο check-out και check-in 

μεταξφ των διαμονών (check out μζχρι τισ 10.00 πμ και check in από τισ 4.00 
μμ).  

 Η μεταβολι αυτι τθσ χρονικισ διάρκειασ που μεςολαβεί μεταξφ κάκε check  
 in και check out γίνεται υποχρεωτικά για να διαςφαλίηεται ότι, μεταξφ 
 διαφορετικϊν πελατϊν, το δωμάτιο κακαρίηεται και απολυμαίνεται 
 επιμελϊσ, κακϊσ και ότι ακολουκείται επαρκισ φυςικόσ αεριςμόσ του 
 χϊρου. 
 
 Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτα δωμάτια/ ςτθ βίλα ςε μθ διαμζνοντεσ. 

 
 Εφαρμόηονται ειδικζσ οδθγίεσ κακαριςμοφ ςτθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ 

κροφςματοσ ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ Οδθγίεσ του ΕΟΔΥ. 
 
 Το προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν εργαςία του, τθρεί τα βαςικά μζτρα 

αποφυγισ μετάδοςθσ του κορωνοϊοφ - COVID-19, δεν καπνίηει, δεν 
καταναλϊνει τρόφιμα ι ποτά και είναι εξοπλιςμζνο με γάντια, μάςκεσ (απλι 
χειρουργικι ι πάνινθ), ρόμπα και κλειςτά παποφτςια. 

 
 Μθ ςυχνόσ κακαριςμόσ δωματίου κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ (αποφυγι 

επαφισ εργαηομζνων κακαριότθτασ με πικανό κροφςμα και περαιτζρω 
μετάδοςθ), παρά μόνο κατόπιν αιτιματοσ όπωσ και κατάργθςθ τθσ 
κακθμερινισ αλλαγισ του ιματιςμοφ - πετςετών, παρά μόνο κατόπιν 
αιτιματοσ του πελάτθ. 

 
 Δυνατότθτα επιλογισ πολιτικισ μεταξφ κανονικοφ κακαριςμοφ και αναμονισ 

24 ωρϊν πριν το δωμάτιο διατεκεί ςε πελάτθ ι ςχολαςτικοφ κακαριςμοφ - 
απολφμανςθσ (πχ. με ατμοκακαριςτι) ςτισ επίμαχεσ επιφάνειεσ δωματίου και 
μπάνιου. 

 
 Οι υφαςμάτινεσ επιφάνειεσ όπου υπάρχουν (πχ ταπετςαρίεσ επίπλων) 

κακαρίηονται με ςυςκευι ατμοφ ςε κερμοκραςία>70°. 
 
 Το προςωπικό τθρεί τουσ κανόνεσ υγιεινισ κατά τθ διαλογι ακάκαρτων λινϊν 

με χριςθ των ενδεδειγμζνων μζςων ατομικισ προςταςίασ (ειδικι ποδιά μιασ 
χριςθσ πάνω από τθ ςτολι, γάντια και μάςκα). 

 
 Τα χρθςιμοποιοφμενα υφάςματα, κλινοςκεπάςματα και πετςζτεσ 

τοποκετοφνται ςε κλειςτζσ, επιςθμαςμζνεσ ςακοφλεσ ι ςάκουσ, προκειμζνου 
να μεταφερκοφν ςτουσ χϊρουσ πλυντθρίων. 

 
 Πραγματοποιείται διαχωριςμόσ (ςιμανςθ) περιοχϊν ακάκαρτων και κακαρϊν 

λινϊν. 
 
 Τα καρότςια για τθ μεταφορά των κλειςτϊν ςάκων με τα λινά απολυμαίνονται 

μετά από κάκε χριςθ τουσ. 
 
 Τα υφάςματα, κλινοςκεπάςματα και πετςζτεσ πλζνονται ςε ηεςτοφσ κφκλουσ 

(70oC ι περιςςότερο) με τα ςυνικθ απορρυπαντικά. 
 



 Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία κακαριςμοφ του ιματιςμοφ παρζχεται από 
εξωτερικό ςυνεργάτθ, πραγματοποιείται ζλεγχοσ τιρθςθσ των απαιτοφμενων 
μζτρων παραλαβισ και παράδοςθσ με τον κατάλλθλο τρόπο. 

 
 Μζριμνα για τθ διατιρθςθ των κακαρϊν ειδϊν ιματιςμοφ ςε καλι και κακαρι 

κατάςταςθ κατά τθν αποκικευςι τουσ και για τθ μεταφορά τουσ ςτουσ χϊρουσ 
χριςθσ (δωμάτια, εςτιατόρια κ.λπ.) 

 
 
 

Πιςίνεσ 
 Ο μζγιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ των ειςερχομζνων εντόσ τθσ δεξαμενισ κάκε 

ςτιγμι δεν κα είναι μεγαλφτεροσ από ζναν λουόμενο ανά 5 m2 επιφανείασ 
νεροφ. 

 
 

Διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ COVID-19 
 Εάν ζνασ επιςκζπτθσ παρουςιάςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθν λοίμωξθ 

COVID-19, εφαρμόηονται τα παρακάτω: 
 

1. Ο υγειονομικόσ υπεφκυνοσ τθσ επιχείρθςθσ επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ ςτα 
τθλζφωνα 210 5212054 ι τον ειδικό τετραψιφιο αρικμό 1135 για αξιολόγθςθ του 
περιςτατικοφ από γιατρό. 

 
2.Αν ο αςκενισ ζχει επείγουςα ανάγκθ νοςθλείασ, παρουςιάηει ςοβαρι κλινικι 
εικόνα, διακομίηεται προσ τθν οικεία μονάδα υγείασ, ωσ φποπτο κροφςμα COVID-
19. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα διαχείριςθσ περιςτατικοφ COVID-
19 από τισ υγειονομικζσ υποδομζσ τθσ περιοχισ πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για 
μεταφορά του αςκενι (ΕΚΑΒ, πλωτό αςκενοφόρο, αεροδιακομιδι) ςτθν 
πλθςιζςτερθ μονάδα υγείασ όπου μπορεί να το διαχειριςτεί. 

 
3.Αν ο αςκενισ εμφανίηει ιπια κλινικι εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα 
για εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ COVID-19. 

 
4.Εφόςον το περιςτατικό αξιολογείται ωσ πικανό COVID-19 από τον εξετάηοντα 
ιατρό, ο υγειονομικόσ υπεφκυνοσ τθσ επιχείρθςθσ επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ 
ςτα τθλζφωνα 210 5212054 ι τον ειδικό τετραψιφιο αρικμό 1135 (όλο το 24ωρο), 
για διλωςθ του φποπτου κροφςματοσ και οδθγίεσ αντιμετϊπιςισ του. 

 
5.Ο αςκενισ με ιπια κλινικι εικόνα παραμζνει ςτο δωμάτιό του, μζχρι τθ 
γνωςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του εργαςτθριακοφ ελζγχου. 

 
6.Κατά τθν ωσ άνω αναμονι, αποφεφγεται θ είςοδοσ προςωπικοφ ςτο δωμάτιο 
του αςκενοφσ, αν δεν υπάρχει ςθμαντικόσ λόγοσ. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ, ζνα 
μζλοσ προςωπικοφ του καταλφματοσ ςυνιςτάται να αςχολείται κατά 
αποκλειςτικότθτα με το πικανό κροφςμα. 

 
7.Ο ιατρόσ και το προςωπικό του ξενοδοχείου που κα ειςζλκει ςτο δωμάτιο του 
φποπτου ι αργότερα επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει 
μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) υψθλισ προςταςίασ (μάςκεσ, γυαλιά, 
αδιάβροχεσ μιασ χριςθσ ρόμπεσ). Το ίδιο ιςχφει και για το προςωπικό που κα 
αςχολθκεί με το κακαριςμό δωματίου αςκενι με COVID-19. 

 



8.Αν επιβεβαιωκεί ωσ κροφςμα COVID-19, μεταφζρεται ςτο ειδικό ξενοδοχείο 
καραντίνασ και αργότερα ςε υγειονομικι μονάδα θ οποία κα φιλοξενεί τουσ 
αςκενείσ με COVID-19, αν χριηει νοςθλείασ. Αν δεν επιβεβαιωκεί ωσ κροφςμα 
COVID-19, αντιμετωπίηεται ςτο χϊρο του ξενοδοχείου με τισ οδθγίεσ του 
κεράποντοσ ιατροφ. 

 
9.Ο αςκενισ μεταφζρεται με απλι χειρουργικι μάςκα και ιδιωτικό μεταφορικό 
μζςο. 

 
10.Αν υπάρχει ςυνοδόσ του αςκενοφσ, που επικυμεί να μείνει κοντά του για να τον 
φροντίηει (π.χ. ςφηυγοσ), πρζπει να χορθγθκεί ςτο ςυνοδό απλι χειρουργικι 
μάςκα και να του ςυςτθκεί να πλζνει τα χζρια του, κάκε φορά που ζρχεται ςε 
επαφι με εκκρίςεισ του αςκενι (π.χ. ςάλιο) και οπωςδιποτε πριν ο ςυνοδόσ 
αγγίξει το πρόςωπό του ι φάει ι πιει. 

 
11.Πρζπει πάντα να καταγράφονται τα ςτοιχεία επαφισ ςυγγενικοφ προςϊπου 
του αςκενι ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί ςυναίνεςθ για επεμβάςεισ όπου ο 
αςκενισ δεν μπορεί να επικοινωνιςει. 

 
12.Ο χρθςιμοποιθμζνοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (απλι χειρουργικι μάςκα 
μίασ χριςεωσ, γάντια) πρζπει να απορρίπτεται ςε κάδο και ςε καμία περίπτωςθ να 
μθν ξαναχρθςιμοποιείται. 

 
13.Μετά τθν απόρριψθ του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει τα χζρια να 
πλζνονται καλά με νερό και ςαποφνι. Τονίηεται ότι θ χριςθ γαντιϊν δεν 
υποκακιςτά το πλφςιμο των χεριϊν, το οποίο και αποτελεί ςθμαντικότατο μζςο 
πρόλθψθσ. 

 


