
 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

• Μόνο επισκέπτες του ίδιο δωματίου ή της ίδιας οικογένειας μπορούν να επιβαίνουν στο ίδιο 

αυτοκίνητο ή minibus. Το όχημα απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση. 

 

ΑΦΙΞΗ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

• Ειδική σήμανση στον χώρο ενημερώνει τους επισκέπτες για τις βασικές οδηγίες υγείας και 

ασφάλειας. 

• Νέες ισχύουσες ώρες άφιξης και αναχώρησης. Άφιξη: από τις 15:00μμ και αναχώρηση μέχρις 

τις 11:00πμ. 

• Η διαδικασία άφιξης και αναχώρησης γίνεται από το προσωπικό τηρώντας τις ασφαλείς 

αποστάσεις και χρησιμοποιώντας ΜΑΠ. 

• Συχνή απολύμανση όλων των επιφανειών καθώς των πόμολων πορτοπαραθύρων. 

• Απολύμανση και αποστείρωση όλου του εξοπλισμού όπως κλειδιά δωματίων, στυλό, λεφτά και 

πιστωτικές κάρτες μέσω ειδικής UV συσκευής. 

• Σταθμοί απολύμανσης χεριών. 

• Τήρηση ασφαλών αποστάσεων μεταξύ πελατών και εργαζομένων. 

• Διαθέσιμο COVID-19 ιατρικό κουτί σε περίπτωση ανάγκης. 

 

ΔΩΜΑΤΙΑ  

• Το προσωπικό οροφοκομίας χρησιμοποιεί ΜΑΠ και ειδικές στολές για την διαδικασία 

καθαρισμού. 

• Τήρηση ασφαλών αποστάσεων μεταξύ επισκεπτών και εργαζομένων καθαρισμού. 

• Υπηρεσία καθαρισμού κάθε τρείς ημέρες (επιπλέον υπηρεσία κατόπιν αιτήματος του επισκέπτη). 

• Εντατικός καθαρισμός όλων των δωματίων μετά την αναχώρηση του επισκέπτη με 

ατμοκαθαριστή και καθαριστικά απολύμανσης.  

• Καθαρισμός και απολύμανση των κλιματιστικών πριν την κάθε άφιξη επισκέπτη. 

 

ΕΠΙΣΙΤΗΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

• Η διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων ακολουθεί τις ασφαλείς αποστάσεις. 

• Διαθέσιμη υπηρεσία Πρωινού στο δωμάτιο 

• Συσκευή απολύμανσης χεριών 

• Απολύμανση των τραπεζοκαθισμάτων πριν από την κάθε χρήση 



• Τήρηση ασφαλών αποστάσεων μεταξύ επισκεπτών και εργαζομένων. 

• Το προσωπικό σερβίρει με χρήση ΜΑΠ. 

 

ΠΙΣΙΝΑ  

• Τήρηση ελάχιστης απόστασης 2 μέτρων μεταξύ κάθε σετ ομπρέλας και ξαπλώστρας. 

• Οι ξαπλώστρες απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Διάθεση πετσέτας για χρήση στην 

ξαπλώστρα. 

• Μέτρηση Ph και χλωρίου του νερού της πισίνας κάθε 4 ώρες κατά τις ώρες λειτουργίας της 

πισίνας.  

• 1 λουόμενος ανά 5 τ.μ. νερού 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

• Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και ακολουθεί τα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν την υγεία και 

ασφάλεια. 

• Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί στα μέτρα πρόληψης και υγιεινής από την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

• Το προσωπικό θερμομετριέται καθημερινά. 

• Το προσωπικό είναι εξοπλισμένο με ΜΑΠ και εκπαιδευμένο στη σωστή χρήσω τους έτσι ώστε να 

διασφαλίσει την ασφάλεια όλων. 

• Τήρηση ασφαλών αποστάσεων 

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  

• Συνιστάται στους επισκέπτες να ακολουθήσουν τα προτεινόμενα μέτρα, για να προστατεύσουν 

τον εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω τους. 

• Τήρηση ασφαλών αποστάσεων 

• Να πλένουν και απολυμαίνουν συχνά τα χέρια τους 

• Να διατηρούν μια καλή προσωπική υγιεινή 

• Να αποφεύγουν να αγγίζουν τα μάτια, τη μύτη και το στόμα τους 

• Να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους όταν φτερνίζονται ή βήχουν 

• Να απολυμαίνουν τα χέρια τους όταν βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους. 

• Σε περίπτωση που δεν αισθάνονται καλά να παραμείνουν στο δωμάτιό τους και να 

ενημερώσουν τον υπεύθυνο μέσω τηλεφώνου, διαθέσιμος 24/7. 

 

Σας ευχόμαστε καλή διαμονή. 

 


