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Το Alero Resort λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου
Τουρισµού για την εφαρµογή νέων υγειονοµικών πρωτοκόλλων σε
τουριστικά καταλύµατα της χώρας ενόψει της επαναλειτουργίας τους
στα πλαίσια της νέας πραγµατικότητας που έχει δηµιουργηθεί από τη
νόσο COVID-19, προχωρά στην κατάρτιση Πρωτοκόλλου.
Το Πρωτόκολλο περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης και
την ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση Ύποπτου Κρούσµατος
εντός του καταλήματος.
Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εµφάνισης και η
αποτελεσµατική διαχείριση των ύποπτων κρουσµάτων για τον
περιορισµό της επέκτασης στο προσωπικό και τους φιλοξενούµενους,
σύµφωνα πάντα µε τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού
Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης συµµορφώνεται µε τις
συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρείται ανάλογα µε τις εξελίξεις.
Στόχος του ξενοδοχείου µε το Σχέδιο Δράσης και µε το Σχέδιο
Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσµατος είναι αφενός να προστατεύσει το
προσωπικό και τους φιλοξενούµενους του και αφετέρου να καθοδηγεί
το προσωπικό του ώστε να λάβει τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης και
προστασίας από τη νόσο COVID-19.
Αυτά περιλαµβάνουν:
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Μέτρα ατοµικής υγιεινής και Μέσα
Ατοµικής Προστασίας
Η Διοίκηση λαµβάνει µέτρα για την εφαρµογή ορθών πρακτικών ατοµικής
υγιεινής (τόσο από τους εργαζόµενους, όσο και από τρίτους) στο χώρο
εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρµογή τους. Συγκεκριµένα:
•

•

•

•
•
•

•
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Ενηµερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για
συµµόρφωση µε τις ορθές πρακτικές ατοµικής και αναπνευστικής
υγιεινής (πλύσιµο - καθαρισµός χεριών, κάλυψη µύτης και στόµατος
κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσµατος µε χαρτοµάντηλο κ.λπ.).
Παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως νιπτήρες για πλύσιµο
χεριών και απαιτούµενων υλικών - µέσων, όπως αντισηπτικά
διαλύµατα (σε µορφή υγρού, αφρού, γέλης, εµποτισµένα µαντηλάκια)
και υλικά για στέγνωµα χεριών (χειροπετσέτες µιας χρήσης) στους
εργαζοµένους και τοποθετεί κατάλληλους µηχανισµούς για αντισηψία
των χεριών στις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους
του καταλύµατος, δίνει έµφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόµενοι
έρχονται σε επαφή µε το ευρύ κοινό.
Εφοδιάζει το προσωπικό µε τα κατάλληλα Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) (µάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια, φιλέ προστασίας κ.λπ.),
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις
του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δηµόσιας Υγείας και
αποφάσεις αρµοδίων φορέων.
Επιβλέπει την επάρκεια των αποθεµάτων σε ΜΑΠ.
Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των
οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την ορθή χρήσης τους.
Επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. πελατών, συνεργατών,
διανοµέων, κ.λπ.) στο χώρο του καταλύµατος και τους ενηµερώνει
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός, να εξασφαλίζεται η τήρηση των
απαιτούµενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των ΜΑΠ.
Διαµορφώνει πρόγραµµα σταδιακής, κυλιόµενης προσέλευσης και
αντίστοιχα αποχώρησης των εργαζοµένων ώστε να αποφεύγεται ο
συγχρωτισµός και να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούµενων
αποστάσεων.
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Δίνει συνεχή ενηµέρωση στο προσωπικό, µε οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο, όπως π.χ. προφορική ενηµέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων ή
πινακίδων ενηµέρωσης/υπενθύµισης για την ατοµική υγιεινή και τα
προληπτικά µέτρα σε όλους τους χώρους, διαδικτυακά κ.λπ.
Εκπαιδεύει σχετικά µε τις απαιτούµενες ενέργειες των ίδιων των
εργαζοµένων σε περίπτωση εµφάνισης ύποπτων συµπτωµάτων,
όπως είναι η άµεση ενηµέρωση του υγειονοµικού υπεύθυνου και
της Διοίκησης για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 και η
προβλεπόµενη αποµόνωση.
Ενηµερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό αναφορικά µε τις ειδικές
οδηγίες για καθαρισµό στην περίπτωση εµφάνισης κρούσµατος.
Συγκεκριµένα: α) το άτοµο παραµένει στο δωµάτιό του µε την
πόρτα κλειστή, β) χορηγείται σε αυτό άµεσα απλή χειρουργική
µάσκα προστασίας και χαρτοµάντηλα, γ) αν υπάρχει συνοδός που
επιθυµεί να µείνει κοντά του χορηγείται απλή χειρουργική µάσκα
και γίνεται σύσταση για να πλένει τα χέρια του σχολαστικά µετά από
κάθε επαφή µε το ύποπτο κρούσµα και να µην αγγίζει το πρόσωπό
του, δ) απαγορεύεται η είσοδος σε µέλη του προσωπικού στο
δωµάτιο και ασχολείται αποκλειστικά ένα µέλος του προσωπικού µε
αιτήµατα του πελάτη, ε) ο χρησιµοποιηµένος εξοπλισµός ατοµικής
προστασίας απορρίπτεται σε
κλειστό κάδο, στ) µετά την απόρριψη του προστατευτικού
εξοπλισµού ακολουθεί σχολαστικό πλύσιµο των χεριών.
Προτρέπει εργαζόµενους και πελάτες για χρήση κλιµάκων και
αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων, από στο µέτρο του δυνατού.
Παρέχει ατοµικά συσκευασµένα snack στο προσωπικό σε ανοιχτή
περιοχή και µεριµνά για την αποφυγή συγχρωτισµού του προσωπικού
διαµορφώνοντας πρόγραµµα κυλιόµενης προσέλευσης
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Αρχείο Καταλύµατος
και Βιβλίο Συµβάντων
•

•

•
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Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δηµόσιας υγείας, η
διεύθυνση του καταλύµατος τηρεί αρχείο των µελών προσωπικού και
όλων των ατόµων που διέµειναν στο ξενοδοχείο (όνοµα, εθνικότητα,
ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας
όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η
επικοινωνία µε τις στενές επαφές τυχόν κρούσµατος COVID-19, που
ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
Υπάρχει η προβλεπόµενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό
Κανονισµό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR) και
ενηµερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται
αρχείο για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας.
Επίσης, υπάρχει καταγραφή και ενηµέρωση του Βιβλίου Συµβάντων
COVID-19 στην υποδοχή του ξενοδοχείου.
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Εργαζόµενοι
Κάθε µέλος του προσωπικού του ξενοδοχείου συµµορφώνεται αυστηρά
µε τα βασικά προστατευτικά µέτρα κατά του Covid-19. Συγκεκριµένα
οι εργαζόµενοι πρέπει να εφαρµόζουν ορθές πρακτικές ατοµικής και
αναπνευστικής υγιεινής:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Συχνό πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40
δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και µετά την επαφή µε χρήµατα
ή αντικείµενα πελατών, πριν το φαγητό, πριν και µετά το διάλειµµα
εργασίας, µετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωµα
χεριών µε χάρτινες χειροπετσέτες µιας χρήσης και απόρριψή τους
στους κάδους απορριµµάτων. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών µε
βάση την αλκοόλη µε περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής
αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
Κάλυψη της µύτης και του στόµατος κατά τη διάρκεια βήχα ή
φταρνίσµατος µε χαρτοµάντιλο / εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι
διαθέσιµο, κάλυψη στόµατος µε το µέσα µέρος του αγκώνα.
Απόρριψη χαρτοµάντιλων ή άλλων υλικών ατοµικής υγιεινής ή µέσων
που χρησιµοποιήθηκαν για την απολύµανση των επιφανειών εργασίας
σε κλειστό κάδο απορριµµάτων.
·Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωµατικής επαφής, τήρησης
απόστασης τουλάχιστον δύο µέτρων από τους συναδέλφους, τους
πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του
ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης.
Αποφυγή αγγίγµατος του µπροστινού µέρους της µάσκας ή της
ασπίδας προσώπου. ·
Αποφυγή αγγίγµατος µε τα χέρια του προσώπου.
Ενηµέρωση υγειονοµικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή
συµπτωµατολογίας συµβατής µε λοίµωξη Covid-19 ή επαφής µε πιθανό
ή επιβεβαιωµένο κρούσµα και αποµάκρυνση από το χώρο εργασίας.
Παραµονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενηµέρωση του
υγειονοµικού υπεύθυνου.
Επαναφορά στο χώρο εργασίας µόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση
είναι αρνητική και µετά από 14 ηµέρες µετά από στενή επαφή µε
επιβεβαιωµένο κρούσµα Covid-19.
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Υπηρεσία υποδοχής
Το προσωπικό λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής, κρατά
αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 µέτρου από τους πελάτες και ακολουθεί
τους κανόνες υγιεινής.

•

Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα:
1.

ενηµέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύµατος και τα
µέτρα που έχει λάβει για την αντιµετώπιση τυχόν περιστατικών
2. παροχής χρήσιµων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δηµόσια
και ιδιωτικά νοσοκοµεία, νοσοκοµεία αναφοράς για COVID-19
και φαρµακεία στην περιοχή και
3. παροχής Μέσων Ατοµικής Προστασίας εφόσον και αν ζητηθούν
από τον πελάτη.
•

•
•
•
•
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Ειδικός εξοπλισµός (medical kit) για την περίπτωση εµφάνισης
περιστατικού, όπως γάντια και µάσκες µιας χρήσης, αντισηπτικά,
καθαριστικά µαντηλάκια, ποδιά, µακρυµάνικη ρόµπα, θερµόµετρο
laser. Το ειδικό kit είναι εξοπλισµένο και τοποθετηµένο σε σηµείο
πίσω από την υποδοχή και όλοι οι υπεύθυνοι τήρησης του
προγράµµατος και το προσωπικό είναι ενηµερωµένοι σχετικά µε τη
χρήση του.
Το προσωπικό µπορεί να αναγνωρίζει συµπτώµατα πελατών και το
αναφέρει άµεσα στον υγειονοµικό υπεύθυνο.
Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή.
Εφαρµόζεται τακτική απολύµανση των επιφανειών της υποδοχής.
Γίνεται κατάλληλη διαµόρφωση της υποδοχής (reception desk) για
τη διατήρηση των αποστάσεων.
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Τοποθετείται επιδαπέδια σήµανση σε απόσταση δύο µέτρων όπου
στέκεται ο πελάτης, και κατάλληλη σήµανση αποστάσεων στο χώρο
αναµονής. Τροποποιείται η διάταξη των επίπλων και γίνεται ορθή
διαχείριση των ατόµων που αναµένουν να εξυπηρετηθούν µε στόχο
τη µείωση του χρόνου αναµονής και τη διατήρηση αποστάσεων
ασφαλείας.
Αποφεύγεται ο συνωστισµός κατά το check-in/check-out,
επιβλέπεται η τήρηση των σωµατικών αποστάσεων.
Παροτρύνουµε για ηλεκτρονική πληρωµή των δαπανών διαµονής,
ηλεκτρονική αποστολή λογαριασµών, τιµολογίων και αποδείξεων
(αποδοχή µετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
Γίνεται απολύµανση των κλειδιών των δωµατίων – τοποθέτησή
τους σε ειδικό δοχείο προς απολύµανση µετά από τη χρήση.
Διεύρυνση διάρκειας check-in και check-out µεταξύ των διαµονών.
Check-out µέχρι τις 11:00 π.µ. και check-in από τις 15:00 µ.µ. Με τη
χρονική διάρκεια που µεσολαβεί µεταξύ κάθε check-in και checkout διασφαλίζεται ότι µεταξύ διαφορετικών πελατών το δωµάτιο
καθαρίζεται, απολυµαίνεται επιµελώς και ακολουθείται επαρκής
φυσικός αερισµός του χώρου.
Απαγορεύεται η είσοδος στα δωµάτια σε µη διαµένοντες στο
κατάλυµα.
Επίσης, κρατήσεις στα εστιατόρια µας από εξωτερικούς πελάτες
θα γίνονται εφόσον και αν έχει προηγηθεί όλη η διαδικασία όπως
στην περίπτωση της κράτησης δωµατίου.
Πελάτες walk in οι οποίοι δεν έχουν πράξει τα παραπάνω δεν θα
εισέρχονται στον χώρο του ξενοδοχείου.
Η υπηρεσία σταθµευσης οχηµάτων δεν είναι διαθέσιµη και οι
πελάτες ενηµερώνονται να σταθµέσουν τα οχήµατά τους στα
πλησιέστερα parking.
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Υπηρεσίες ορόφου & δωµατίων
•
•
•

•
•
•
•
•

Το προσωπικό καθαριότητας χρησιµοποιεί απλή χειρουργική
µάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόµπα µιας χρήσης.
Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιµο των
χεριών µε νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους κλειστό κάδο.
Γίνεται καθαρισµός και απολύµανση όλων των σκληρών επιφανειών,
των πατωµάτων, των καρεκλών, των πόµολων κ.λπ. µε πανάκια/
υφάσµατα µιας χρήσης ή χαρτί καθαρισµού και σφουγγαρίστρες µε
αποσπώµενες κεφαλές.
Ο απορριπτόµενος εξοπλισµός αντιµετωπίζεται ως πιθανό
µολυσµατικό υλικό και απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες.
Η εταιρεία µας ως extra µέτρο προστασίας χρησιµοποιεί βιοκτόνα
πιστοποιηµένα υγρά για την ασφαλέστερη εργασία του προσωπικού
και τη διαµονή των πελατών.
Κατά τη χρήση των απολυµαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόµενος.
Αποφεύγεται το πιτσίλισµα και ο ψεκασµός κατά τη διάρκεια του
καθαρισµού και της απολύµανσης.
Για την καθαριότητα και απολύµανση στην περίπτωση εµφάνισης
κρούσµατος:
1.
2.
3.
4.
5.
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όλες οι επιφάνειες που έχουν πιθανώς µολυνθεί και όλα τα
αντικείµενα που είναι
εµφανώς λερωµένα/µολυσµένα µε σωµατικά υγρά, πλένονται
και απολυµαίνονται σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες,
το προσωπικό καθαριότητας χρησιµοποιεί απλή χειρουργική
µάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόµπα µιας χρήσης,
για όσο διάστηµα εργάζεται, δεν αγγίζει µε τα χέρια το πρόσωπο,
δεν καπνίζει, δεν τρώει,
oµετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισµού φροντίζει
για τη σωστή απόρριψή του και το σχολαστικό πλύσιµο των
χεριών µε νερό και σαπούνι.
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Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες
υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείµενα «υψηλού κινδύνου».
Εφαρµόζεται σχολαστικό καθάρισµα και πολύ καλός αερισµός
δωµατίου κατά τις ώρες που µεσολαβούν µεταξύ διαµονών.
Γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και
ρούχων ως προς τη χρησιµοποιούµενη θερµοκρασία και τη
δοσολογία απορρυπαντικών.
Ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισµού ΜΑΠ προσωπικού (γάντια,
µάσκες, ρόµπα, κλειστά παπούτσια κ.λπ.).
Υπάρχει διακριτική παρακολούθηση από τη Διοίκηση πελατών µε
συµπτώµατα για διαχείριση.
Μη συχνός καθαρισµός δωµατίου κατά τη διάρκεια της διαµονής
(αποφυγή επαφής προσωπικού καθαριότητας µε πιθανό κρούσµα
και περαιτέρω µετάδοση).
Για τις αναχωρήσεις, εφαρµόζονται 2 πρωτόκολλα:
1.

Κανονικός καθαρισµός και αναµονή 24 ωρών πριν το δωµάτιο
διατεθεί σε πελάτη ή
2. Σχολαστικός καθαρισµός – απολύµανση στις επίµαχες
επιφάνειες δωµατίου και µπάνιου.
•
•
•
•
•
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Αποµακρύνονται τα διακοσµητικά αντικείµενα.
Αποµακρύνονται κοινόχρηστα αντικειµένων πολλαπλής χρήσης.
Από τα δωµάτια αποµακρύνονται όλα τα µπλοκ σηµειώσεων –
φυλλάδια κ.λπ.
Τοποθετείται ειδικό κάλυµµα µιας χρήσης στα χειριστήρια της
τηλεόρασης και του κλιµατιστικού µετά την απολύµανσή τους.
Οι υφασµάτινες επιφάνειες καθαρίζονται µε συσκευή ατµού
(θερµοκρασία> 70°). ·
Άνοιγµα θυρών και παραθύρων για
φυσικό αερισµό του χώρου καθηµερινά.
Τοποθετούνται αντισηπτικά υγρών σε κάθε δωµάτιο για χρήση
εντός του δωµατίου.
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Παρασκευαστήρια/Κουζίνα
•
•
•
•
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Τήρηση υγειονομικών κανόνων από το προσωπικό της κουζίνας.
Τήρηση διαδικασίας FIFO (first in - first out).
Τήρηση των αποστάσεων µεταξύ των εργαζοµένων στην κουζίνα
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των υγειονοµικών αρχών.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους µη έχοντες
εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να αποφευχθεί,
παρέχονται στον επισκέπτη κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας
στην είσοδο της κουζίνας.
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Εστιατόριο
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Το προσωπικό λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής χεριών,
κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός µέτρου από τους πελάτες,
συναδέλφους ή τρίτους και χρησιµοποιεί σωστά τον προστατευτικό
εξοπλισµό.
Αποµακρύνονται όλα τα διακοσµητικά αντικείµενα.
Αποµακρύνονται κοινόχρηστα αντικειµένων πολλαπλής χρήσης.
Οι παραγγελίες γίνονται ανέπαφα µέσω της ηλεκτρονικής
εφαρµογής του ξενοδοχείου.
Το πρωινό σερβίρεται 08:00-11.00 στο δωµάτιο ή στο εστιατόριο.
Η υπηρεσία σερβιρίσµατος στο δωµάτιο και η παράδοση των
πιάτων γίνεται ανέπαφα.
Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός πελατών στο εστιατόριο
ορίζεται ως ο αριθµός που προκύπτει από την αναλογία ενός
πελάτη ανά 2 τ.µ. συνολικής ωφέλιµης επιτρεπόµενης επιφάνειας
λειτουργίας του χώρου.
Ορίζονται τα έξι (6) άτοµα ως ο µέγιστος αριθµός καθήµενων
ατόµων σε ένα τραπέζι.
Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας µε ανήλικα τέκνα.
Εφαρµόζονται οι ελάχιστες απόστασεις µεταξύ των τραπεζιών
σύµφωνα µε την διάταξη των καθισµάτων.
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Κοινόχρηστοι χώροι
Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαµβάνονται lobby, καθιστικά,
υπαίθρια καθιστικά και εφαρµόζονται τα εξής µέτρα:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Καλός αερισµός των κοινόχρηστων χώρων.
Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυµάτων (σταθερές ή µη
συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
Σήµανση για υπενθύµιση στους πελάτες να τηρούν
σωµατικές αποστάσεις.
Μετακίνηση επίπλων για αποφυγή συνωστισµού στους
κοινόχρηστους χώρους (4 άτοµα/10 τ.µ. εσωτερικού χώρου).
Αποµάκρυνση
διακοσµητικών
αντικειµένων
και
κοινόχρηστων αντικειµένων πολλαπλής χρήσης .
Καθαρισµός και απολύµανση όλων των επιφανειών.
Περιορισµός των συνωστισµών στα αποχωρητήρια.
Σήµανση εντός των αποχωρητηρίων για τον περιορισµό της
µετάδοσης µέσω αερολυµµάτων.
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Κλιµατισµός και Αερισµός Χώρων
•
•
•
•

Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις Κεντρικές
Κλιµατιστικές Μονάδες (ΚΚΜ).
Αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα.
Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόµα και αν δεν
λειτουργεί το τµήµα το οποίο τροφοδοτούν, για αποφυγή
πολλαπλασιασµού µικροοργανισµών.
Εξασφάλιση επαρκούς αερισµού όλων των χώρων µε
εξωτερικό αέρα.

Περιβαλλοντικά µέτρα
Τα περιβαλλοντικά µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του ιού
περιλαµβάνουν τα εξής:
•

•

•
•

•
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Επαρκή αερισµό των εργασιακών χώρων και τακτική συντήρηση
των συστηµάτων εξαερισµού – κλιµατισµού. Φυσικός αερισµός των
χώρων και αποφυγή του συγχρωτισµού των ατόµων σε κλειστούς
χώρους χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα.
Καθαρισµό µε απορρυπαντικά ή απολυµαντικά, τακτικά και
οπωσδήποτε κατά την αλλαγή βάρδιας των υποδοµών και των
επιφανειών των χώρων εργασίας, των κοινόχρηστων χώρων όπως
χώροι διαλειµµάτων – ανάπαυσης, αποδυτήρια, τουαλέτες, λουτρά
κ.λπ., του εξοπλισµού εργασίας καθώς και των εργαλείων, συσκευών
και αντικειµένων που χρησιµοποιούνται.
Απολύµανση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, χώρων όπου
έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωµένο κρούσµα της λοίµωξης
Covid-19.
·Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών κάδων απορριµµάτων, όπου
απορρίπτονται αµέσως µετά τη χρήση τους τα ΜΑΠ µιας χρήσης, τα
µαντιλάκια, οι χειροπετσέτες ή άλλα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν
για την απολύµανση των επιφανειών εργασίας, καθώς και είδη
προσωπικής υγιεινής. Κάδοι βρίσκονται τοποθετηµένοι σε σηµεία
και θα υπάρχει ειδική σήµανση και πληροφόρηση για τη χρήση τους.
Συχνό καθαρισµό των ενδυµάτων εργασίας και των συνήθων µέσων
ατοµικής προστασίας που χορηγούνται, καθώς και την ασφαλή
αποθήκευσή τους.
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Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου
Κρούσµατος COVID-19
Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισµού κρούσµατος
COVID-19, εφαρµόζονται τα παρακάτω:
•
•
•
•

•

•
•
•

Εφόσον κριθεί απαραίτητο ενηµερώνεται άµεσα ο ΕΟΔΥ, γίνεται
COVID-19 test και αν βγει θετικό για δήλωση του κρούσµατος και
παρέχονται οδηγίες αντιµετώπισής του.
Συνιστάται στο ύποπτο κρούσµα να παραµείνει στο δωµάτιό του µε
την πόρτα του δωµατίου κλειστή.
Σε ασθενή, που εµφανίζει συµπτώµατα λοίµωξης αναπνευστικού
(βήχα, φτέρνισµα, καταρροή), χορηγούνται άµεσα απλή χειρουργική
µάσκα και χαρτοµάντηλα.
Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυµεί να µείνει κοντά
του για να τον φροντίζει, χορηγείται στο συνοδό απλή χειρουργική
µάσκα και του συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που
έρχεται σε επαφή µε εκκρίσεις του ασθενή και οπωσδήποτε πριν ο
συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
Αποφεύγεται η είσοδος στο δωµάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει
σηµαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα µέλος του
προσωπικού του ξενοδοχείου ασχολείται κατά αποκλειστικότητα µε
τυχόν ύποπτο κρούσµα.
Ο χρησιµοποιηµένος προστατευτικός εξοπλισµός απορρίπτεται σε
σκεπαστό κάδο απορριµµάτων και δεν ξαναχρησιµοποιείται.
Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισµού ακολουθεί
πλύσιµο χεριών.
Η Διοίκηση λαµβάνει µέριµνα, ώστε να υπάρχει άµεσα προσβάσιµο
στο προσωπικό του ξενοδοχείου επαρκές αναλώσιµο υλικό για την
πρόληψη των λοιµώξεων: σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυµα
καθαρισµού χεριών, χαρτοµάντιλα, απλές χειρουργικές µάσκες,
γάντια µιας χρήσης, θερµόµετρα, σακούλες απορριµµάτων, υγρά
καθαρισµού επιφανειών.
Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισµού κρούσµατος
COVID-19, εφαρµόζονται τα παρακάτω:
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Ο υγειονοµικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί άµεσα
µε τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσµατος και οδηγίες
αντιµετώπισής του.
Συνιστάται στο ύποπτο κρούσµα να παραµείνει σε συγκεκριµένο
χώρο µε την πόρτα του δωµατίου κλειστή.
Σε ασθενή, που εµφανίζει συµπτώµατα λοίµωξης αναπνευστικού
(βήχα, φτέρνισµα, καταρροή), χορηγούνται άµεσα απλή
χειρουργική µάσκα και χαρτοµάντηλα.
Γίνεται έρευνα για πιθανή έκθεση άλλων εργαζοµένων ή πελατών
και ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Γίνεται απολύµανση όλων των επιφανειών µε έµφαση στους
χώρους εργασίας και στον εξοπλισµό που χρησιµοποίησε το
πιθανού κρούσµα.

Καθαριότητα και Απολύµανση
Δωµατίου Ασθενούς
•
•
•
•

ALERO.GR

Καλός καθαρισµός των επιφανειών, που αγγίζει συχνά ο ασθενής,
ιδίως αν οι επιφάνειες είναι λερωµένες µε βιολογικά υγρά.
Το προσωπικό καθαριότητας χρησιµοποιεί απλή χειρουργική
µάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόµπα µιας χρήσης.
Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιµο χεριών.
Οι υφασµάτινες επιφάνειες καθαρίζονται µε συσκευή ατµού
(θερµοκρασία > 70°).
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