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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ 

COVID-19 
Βασική αρχή και δέσµευση της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι οι 

δραστηριότητές της εταιρίας να χαρακτηρίζονται από την πλήρη συµµόρφωση µε την 

νοµοθεσία και την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτει µε σκοπό: 

ü την ικανοποίηση του πελάτη 

ü την αποφυγή διασποράς κρουσµάτων 

ü τον ορθό χειρισµό πιθανού ή επιβεβαιωµένου κρούσµατος. 

Η εταιρία δεσµεύεται ως προς τη χρήση ορθών πρακτικών στους χώρους της, ώστε να 

συνδυάζεται η αποδοτική υλοποίηση υπηρεσιών µε την αποτελεσµατική εφαρµογή των 

Κανόνων Υγείας και Ασφάλειας λόγω της πανδηµίας COVID-19. 

Η συµµόρφωση µε όλους τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία, οι συνεχείς προσπάθειες 

ώστε να αποτρέπεται η µόλυνση από τον κορονοϊό τόσο ανάµεσα σε πελάτες – προσωπικό, 

όσο και µεταξύ των µελών του προσωπικού, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινής 

δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρίας: 

ü Έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις τα προβλεπόµενα στην υπ΄αριθµόν 1881/29.5.2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου βάσει 

των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης µέτρων 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19», που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 60 του Ν. 

4688/2020 «Ειδικές µορφές τουρισµού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» 

ü Έχει συµµορφωθεί µε την έκδοση του Πιστοποιητικού Health First του ΞΕΕ 

ü Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου 

αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών της σε σχέση µε 

την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

ü Επιτρέπει την χρήση µόνο φιλικών προς το περιβάλλον απολυµαντικών. 

ü Δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε όλους τους κανόνες που σχετίζονται µε την Υγεία και την 

Ασφάλεια της Εργασίας και στην επίδοσή της στον τοµέα αυτό. 
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ü Εφαρµόζει όλες τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις 

περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της εταιρίας και διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες. 

ü Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση του προσωπικού, ώστε να ελέγχει 

τον ορθό τρόπο εκτέλεσης των εργασιών του. Για τον σκοπό αυτό: 

• Τηρεί επικαιροποιηµένες Καρτέλες Προσωπικού µε τις εκπαιδεύσεις και τις 

αξιολογήσεις αυτών 

• Ελέγχει την παραλαβή και τήρηση της χρήσης των απαραίτητων ΜΑΠ (Μέσων 

Ατοµικής Προστασίας) 

• Εφαρµόζει δειγµατοληπτικά θερµοµέτρηση του προσωπικού κατά την έναρξη 

και το τέλος της υπηρεσίας του. 

ü Εφαρµόζει εγκεκριµένες Οδηγίες Εργασίας του ΕΟΔΥ για την διαχείριση ύποπτου, 

πιθανού και επιβεβαιωµένου κρούσµατος COVID-19, σε συνεργασία µε εξωτερικό 

συµβεβληµένο γιατρό. 

ü Παραλαµβάνει υλικά από τους προµηθευτές της µόνο µε την χρήση µάσκας. 

Η εταιρία δεσµεύεται για την διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε γνώµονα 

τις επικαιροποιηµένες οδηγίες και Κανονισµούς λειτουργίας λόγω COVID-19 και η 

παρούσα είναι κοινοποιήσιµη σε όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη. 

      

01.06.2020            

                                                                                                               Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

Ασωνίτης Νικόλαος 


