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Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  και  συστάσεις  του  Ε.Ο.Δ.Υ.  (Εθνικός  Οργανισμός  Δημόσιας            
Υγείας)  δημιουργήθηκε  το  παρακάτω  εγχειρίδιο,  το  οποίο  περιλαμβάνει  το  πρωτόκολλο           
πρόληψης  και  διαχείρισης  του  COVID-19  στο  οποίο  συμμορφώνεται  η  επιχείρηση           
ενοικίασης   καταλυμάτων,   Melissaki   Villas.  
 
 
Εκπαίδευση   προσωπικού  
 

● Πηγές   και   τρόποι   μετάδοσης   του   ιού.  
● Διαδικασίες  ενημέρωσης  των  αρμοδίων  του  ξενοδοχείου  και  των  ίδιων  των           

πελατών.  
● Συμπεριφορά   και   ενέργειες   σε   περίπτωση   ασθένειας   από   το   προσωπικό.  
● Μέθοδοι  και  πρακτικές  καθαρισμών  και  απολύμανσης  των  εντοπισμένων  σημείων          

με   βάση   την   επικινδυνότητα   και   την   πιθανότητα   μετάδοσης   της   ασθένειας.  
● Μέθοδοι   και   επικοινωνιακή   προσέγγιση   των   επισκεπτών.  
● Τήρηση  των  βασικών  μέτρων  αποφυγής  μετάδοσης  του  ιού  αναφορικά  με  επιμελή            

και  τακτικό  πλύσιμο  χεριών,  αποφυγή  χειραψιών.  Τήρηση  αποστάσεων,  αποφυγή          
επαφής   των   χεριών   με   τα   μάτια,   μύτη,   στόμα   και   υγιεινή   της   αναπνοής.  

● Διατήρηση  αρχείων  εκπαίδευσης  και  τεκμηρίωσης  της  πρόσληψης  για  κάθε          
εργαζόμενο.  

 
Μέτρα   ατομικής   προστασίας   προσωπικού  
 

● Καθημερινή   θερμομέτρηση   προσωπικού   πριν   και   μετά   την   βάρδια.   
● Γάντια,   Μάσκες,   Ρόμπες   μιας   χρήσης.  
● Παροχή   δωματίου   με   λουτρό.  

 
Αρχείο   καταλύματος   και   βιβλίο   συμβάντων  
 

● Μελών   προσωπικού.  
● Ατόμων  που  διέμειναν  στο  ξενοδοχείο  από  την  1η  Ιουνίου  του  2020  (διεύθυνση,             

τηλέφωνο,   e-mail).  
● Δίδεται  προσοχή  στον  Γενικό  Κανονισμό  περί  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων          

(GDPR)  και  ενημερώνονται  όλοι  οι  επισκέπτες  ότι  τηρείται  αρχείο  για  λόγους            
δημόσιας   υγείας.   

● Ενημέρωση  της  ιστοσελίδας  του  τουριστικού  καταλύματος  με  ειδική  ενότητα          
COVID-19.  

● Ενημέρωση  με  διαθέσιμα  μέσα  εντός  του  καταλύματος  (π.χ.  σήμανση  προ  της            
εισόδου  στους  επιμέρους  κοινόχρηστους  χώρους  και  έντυπη  ενημέρωση  στην          
υποδοχή).  
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Υποδοχή   (Ρεσεψιόν)  
 

● Τήρηση   κανόνων   υγιεινής   και   αποστάσεων   ασφαλείας   τουλάχιστον   ενός   μέτρου.  
● Δυνατότητα  ενημέρωσης  επισκεπτών  για  την  πολιτική  του  καταλύματος  και  τα           

μέτρα  αντιμετώπισης  τυχόν  περιστατικών  καθώς  και  η  παροχή  χρήσιμων          
πληροφοριών  για  παρόχους  υγείας,  δημόσια  και  ιδιωτικά  νοσοκομεία,  νοσοκομεία          
αναφοράς   για   COVID-19,   φαρμακεία   κ.τ.λ.   στην   περιοχή.  

● Ειδικός  εξοπλισμός  (medical  kit)  για  την  περίπτωση  εμφάνισης  περιστατικού,  όπως           
γάντια  και  μάσκες  μιας  χρήσης,  αντισηπτικά,  καθαριστικά  μαντηλάκια,  ποδιά,          
μακρυμάνικη   ρόμπα,   θερμόμετρο   laser.  

● Το  προσωπικό  λαμβάνει  την  απαραίτητη  εκπαίδευση  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να             
αναγνωρίζει   συμπτώματα   πελατών   και   να   το   αναφέρει   στον   υγειονομικό   υπεύθυνο.  

●   Στην   υποδοχή   (recep�on   desk)   υπάρχει   αντισηπτικό   για   χρήση   από   τον   πελάτη.  
● Διεξαγωγή    τακτικής   απολύμανσης   των   επιφανειών   της   υποδοχής   (recep�on   desk).  
● Για  τη  διατήρηση  αποστάσεων  το  κατάλυμα  εφαρμόζει  κατάλληλη  διαμόρφωση  της           

υποδοχής  (recep�on  desk),  με  την  απαραίτητη  σήμανση  αποστάσεων  στο  χώρο           
αναμονής,  κατάλληλη  διάταξη  των  επίπλων  και  ορθή  διαχείριση  της  ουράς  με  στόχο             
τη   μείωση   του   χρόνου   αναμονής.  

● Αποφυγή   συνωστισμού   κατά   το   check-in/check-out   –   τήρηση   αποστάσεων.  
● Δυνατότητα   check-in   σε   υπαίθριο   χώρο.  
● Εφαρμογή  ηλεκτρονικής  πληρωμής  των  δαπανών  διαμονής  η  ηλεκτρονική  αποστολή          

λογαριασμών,  τιμολογίων  και  αποδείξεων.  Αποδοχή  μετρητών  σε  εξαιρετικές         
περιπτώσεις   κατόπιν   συνεννόησης   με   τη   διεύθυνση.  

● Απολύμανση  των  key  cards,  κλειδιών,  χρημάτων  σε  ειδική  συσκευή  απολύμανσης/           
αποστείρωσης   με   UV   light.  

● Διεύρυνση  διάρκειας  check-out  και  check-in  μεταξύ  των  διαμονών  (check-out          
αυστηρά  μέχρι  τις  11.00  πμ  και  check-in  από  τις  3.00  μμ).  Η  μεταβολή  αυτή  της                
χρονικής  διάρκειας  που  μεσολαβεί  μεταξύ  κάθε  check  in  και  check  out  είναι             
υποχρεωτική  για  να  διασφαλίζεται  ότι  μεταξύ  διαφορετικών  πελατών  το  δωμάτιο           
καθαρίζεται  και  απολυμαίνεται  επιμελώς,  καθώς  και  ότι  ακολουθείται  επαρκής          
φυσικός   αερισμός   του   χώρου.  

● Απαγόρευση   εισόδου   στα   δωμάτια   σε   μη   διαμένοντες.  
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Υπηρεσίες  καθαριότητας  (καθαριότητα,  απολύμανση),  δωματίων  και  κοινόχρηστων        
χώρων  

● Πρόγραμμα  καθαρισμού  και  απολύμανσης.  Ειδικές  Οδηγίες  για  καθαρισμό  στην          
περίπτωση   εμφάνισης   κρούσματος   (Οδηγίες   Ε.Ο.Δ.Υ.).  

● Ενίσχυση  υπηρεσιών  υγιεινής  σε  όλους  τους  κοινόχρηστους  χώρους  και  ειδικότερα           
σε   περιοχές"υψηλού   κινδύνου"   (π.χ.   πόμολα,   διακόπτες).  

● Σχολαστικό  καθάρισμα  και  πολύ  καλός  αερισμός  δωματίου  κατά  τις  ώρες  που            
μεσολαβούν   μεταξύ   διαμονών.  

● Έλεγχος  καλής  λειτουργίας  πλυντηρίων  πιάτων  και  ρούχων  (ως  προς  τη           
χρησιμοποιούμενη   θερμοκρασία   και   τη   δοσολογία   απορρυπαντικών).  

● Επαρκής  εξοπλισμός  προσωπικού  (γάντια,  μάσκες,  αδιάβροχη  ρόμπα  μιας  χρήσης,          
κλειστά   παπούτσια).  

● Διακριτική  παρακολούθηση  πελατών  με  συμπτώματα  για  διαχείριση  από  τη          
διοίκηση.  

● Μη  συχνός  καθαρισμός  δωματίου  κατά  τη  διάρκεια  της  διαμονής  (αποφυγή  επαφής            
εργαζομένων   καθαριότητας   με   πιθανό   κρούσμα   και   περαιτέρω   μετάδοση).  

● Κατάργηση  καθημερινής  αλλαγής  ιματισμού  και  πετσετών  παρά  μόνο  κατόπιν          
αιτήματος   του   πελάτη.  

● Για  τις  αναχωρήσεις:  σχολαστικός  καθαρισμός  -  απολύμανση  (π.χ.  με          
ατμοκαθαριστή  και  εκνεφωτή  για  απολύμανση)  στις  επίμαχες  επιφάνειες  δωματίου          
και   μπάνιου.  

● Τοποθέτηση  καλύμματος  μιας  χρήσης  στα  χειριστήρια  της  τηλεόρασης  και  του           
κλιματιστικού.  

● Καθαρισμός  υφασμάτινων  επιφανειών  (π.χ.  ταπετσαρίες  επίπλων)  με  συσκευή         
ατμού   (θερμοκρασία>   70°).  

● Άνοιγμα   θυρών   και   παραθύρων   για   φυσικό   αερισμό   του   χώρου   καθημερινά.  
● Τοποθέτηση  medical  kit  το  οποίο  περιλαμβάνει  μάσκες,  γάντια  και  αντισηπτικό  σε            

κάθε   κατάλυμα.  
● Απολύμανση   των   κλιματιστικών   σε   όλα   τα   καταλύματα.  

Λινοθήκη   -   πλυντήρια  

● Αυστηρή  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  από  το  προσωπικό  που  ασχολείται  με  τη             
διαλογή  ακάθαρτων  λινών  με  χρήση  των  ενδεδειγμένων  ΜΑΠ  (Μέτρων  Ατομικής           
Προστασίας  π.χ.  ειδικής  ρόμπας  μιας  χρήσης  πάνω  από  τη  στολή,  γαντιών  και             
μάσκας).  

● Τοποθέτηση  χρησιμοποιημένων  υφασμάτων,  κλινοσκεπασμάτων  και  πετσετών  σε        
ειδικούς  πλενόμενους  κλειστούς  σάκους  για  τη  μεταφορά  στους  χώρους          
πλυντηρίων.  

● Προσεκτικός   διαχωρισμός    περιοχών   ακάθαρτων   και   καθαρών   λινών.  
● Πλύσιμο   σε   ζεστούς   κύκλους   (70oC   ή   περισσότερο)   με   τα   συνήθη   απορρυπαντικά.  
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● Σωστή  αποθήκευση  των  καθαρών  ειδών  ιματισμού  για  τη  διατήρηση  αυτών  σε  καλή             
και  καθαρή  κατάσταση.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τη  μεταφορά  του  ιματισμού  στους              
χώρους   χρήσης   (δωμάτια,   κ.λπ.).  

 

Υπηρεσίες   πρωινού:   

● Kουζίνα:  
○ Παραλαβή  προϊόντων  από  συγκεκριμένο  προσωπικό  και  πάντα  φορώντας         

γάντια   και   μάσκα.  
○ Εξωτερική  καθαριότητα  προϊόντων  με  διάλυμα  χλωρίνης  και  σχολαστικό         

πλύσιμο   φρούτων   κατά   την   παραλαβή.  
○ Τήρηση  των  αποστάσεων  μεταξύ  των  εργαζομένων  στην  κουζίνα  σύμφωνα          

με   τις   απαιτήσεις   των   υγειονομικών   αρχών,   όπως   αυτές   ισχύουν   κάθε   φορά.  
○ Δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος  στο  χώρο  της  κουζίνας  για  τους  μη  έχοντες             

εργασία.   
● Εστίαση :  

○ Το  πρωινό  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  σερβίρεται  στις  βεράντες          
(εξωτερικός  χώρος)  ή  κατά  τους  χειμερινούς  μήνες  στην  τραπεζαρία          
(εσωτερικός  χώρος)  του  κάθε  διαμερίσματος  από  το  προσωπικό  το  οποίο  θα            
φορά   πάντα   γάντια   και   μάσκα.  

 

 

Χώροι   αναψυχής   για   παιδιά  

● Λειτουργία   χώρων   αναψυχής   για   παιδιά   σύμφωνα   με   το   ισχύον   νομοθετικό   πλαίσιο.  

Πόσιμο   νερό  

● Δωρεάν   παροχή   εμφιαλωμένου   νερού   σε   όλους   τους   επισκέπτες.  

Δίκτυο   αποχέτευσης  

● Χρήση  τυπικών  και  καλά  αεριζόμενων  σωληνώσεων,  όπως  φρεάτια  με  οσμοπαγίδες           
(σιφώνια)    και   βαλβίδες   αντεπιστροφής   σε   κρουνούς   και   ψεκαστήρες.  
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Κολυμβητικές   δεξαμενές  

Λειτουργία   σύμφωνα   με   το   ισχύον   νομοθετικό   πλαίσιο.  

● Βλέπε   Παράρτημα   για   το   υγειονομικό   πρωτόκολλο   της   κολυμβητικής   δεξαμενής.  
● Καταιωνιστήρες:  Ενημέρωση  των  πελατών  με  σχετική  σήμανση  για  χρήση  των           

καταιωνιστήρων  πριν  και  μετά  τη  χρήση  της  κολυμβητικής  δεξαμενής.  Παροχή           
προϊόντων  για  τη  χρήση  τους  (π.χ.  σαπούνι,  αφρόλουτρο,  κτλ.),  καθώς  επίσης  και             
υγρό   αντισηπτικό   κατά   την   είσοδο   στους   καταιωνιστήρες.  

● Αριθμός  λουομένων:  ο  μέγιστος  συνολικός  αριθμός  των  εισερχομένων  εντός  της           
δεξαμενής  κάθε  στιγμή  δεν  θα  είναι  μεγαλύτερος  από  έναν  λουόμενο  ανά  5  m2              
επιφανείας   νερού.  

● Τήρηση  απόστασης:  η  διάταξη  των  καθισμάτων  (ξαπλώστρες,  καρέκλες,  πουφ,          
σεζλόνγκ,  κτλ.)  είναι  τέτοια  ώστε  η  απόσταση  μεταξύ  των  ακρότερων  σημείων  των             
καθισμάτων  δύο  ατόμων  που  βρίσκονται  σε  δύο  διαφορετικές  ομπρέλες  ή  δύο            
ατόμων  που  διαμένουν  σε  διαφορετικό  δωμάτιο,  να  είναι  τουλάχιστον  2  μέτρα  σε             
κάθε   κατεύθυνση.  

● Απολύμανση  στα  καθίσματα,  τα  τραπεζάκια  και  κάθε  άλλο  αντικείμενο  το  οποίο  θα             
χρησιμοποιήσει   ο   επόμενος   πελάτης,   μετά   από   κάθε   αλλαγή   πελατών.  

● Απολύμανση   κάθε   ξαπλώστρας   μετά   από   κάθε   χρήση.   

 
Συνεργάτης   Ιατρός  
 
Ανυφαντής   Ιωάννης,   ειδικός   παθολόγος   -   διδάκτωρ   Ιατρικής   Σχολής   Πανεπιστημίου   Αθηνών  
Κοινοποίηση   στοιχείων   ιατρού   στον   Ε.Ο.Δ.Υ.  
 
 
Πιστοποίηση  
 
Πιστοποίηση   από   την   Tuv   Austria   “Covid   Shield”   
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Appendix  
 

Παράρτημα   υγειονομικού   πρωτοκόλλου   της   κολυμβητικής   δεξαμενής.  
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Πιστοποίηση  
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