ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID-19
Τα Ziros Apts 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:
 Σχεδίου Δράσης
 Σχεδίου για τη Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος εντός των καταλυμάτων.
Στόχος των Ziros Apts με το Σχέδιο Δράσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου
Κρούσματος 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 και το Σχέδιο Διαχείρισης
Ύποπτου Κρούσματος συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα
αναθεωρούνται ανάλογα με τις εξελίξεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
 Ορισμός συντονιστή για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου δράσης:
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝA
 Το παρακάτω αναφερθέν προσωπικό έλαβε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (μέθοδος
τηλεκπαίδευσης) διάρκειας 10 ωρών, (Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Ιατρικής-Κέντρο
Δια Βίου Μάθησης ).
1. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝA (Ημερομηνία πιστοποίησης:20/06/2020)
 Σε κάθε περίπτωση, τυχόν εργάζόμενοι τωρινοί ή μελλοντικοί έχουν λάβει/ή θα
λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση από την συντονίστρια σύμφωνα με το πλάνο
εκπαίδευσης, και έχουν υπογράψει/ή θα υπογράφουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση
όπως έλαβαν την κατάλληλη εκπαίδευση για τα επιμέρους πρωτόκολλα σύμφωνα με τα
έκαστοτε καθήκοντα τους. Σχετικό αρχείο θα τηρείται από την διεύθυνση των
καταλυμάτων.
 Τα Ziros Apts εφοδιάζουν το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων.
Κάθώς επίσης επιβλέπουν συνεχώς την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ.
 Μέλος του προσωπικού το οποίο θα παρουσιάσει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια
(Covid-19), μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν το αποτέλεσμα της
εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα
οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον
υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του
καταλύματος.
 Υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος εντός των
καταλυμάτων ορίζεται η:

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝA, Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό:+306971962279,
Σταθερό:+302843022102, email:ioanna_61@yahoo.gr














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, email), ώστε να καθίσταται δυνατή η
επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να
ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
Σε κάθε περίπτωση, 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.
Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές,
εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο ιστότοπος των καταλυμάτων http://www.zirosapts.gr/ έχει ενημερωθει με ειδική
ενότητα COVID-19, όπου έχει αναρτηθεί και το παρών.
Υπάρχει τροποποίηση της διάρκειας check-in/check-out. Συγκεκριμένα τηρείται
αυστηρά η αναχώρηση των διαμενόντων εώς τις 11:00π.μ. καθώς και άφιξη νέων
διαμενόντων μετά τις 15:00μ.μ. Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε
check-in και check-out διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο
καθαρίζεται, απολυμαίνεται επιμελώς και ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του
χώρου.
Παρακαλούνται οι διαμένοντες εάν επιθυμούν την παράταση της διαμονής τους
πέραν του προαναφερθέντος ωραρίου να απευθύνονται εγκαίρως (τουλάχιστον (1)
μια ημέρα πριν) στην διεύθυνση των καταλυμάτων.
Το παρών έχει επίσης αναρτηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και ξεχωριστά εντός σε
κάθε ένα από τα καταλύματα.



Το προσωπικό τηρεί τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον (2)
δυο μέτρων από τους πελάτες και ακολουθεί τους όλους κανόνες υγιεινής για την
αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού - Covid-19.



Τα Ziros Apts και πάντα σύμφωνα με τις εκάστωτε οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) συνιστούν:
την 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 εντός των
καταλυμάτων.
o Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας
προσώπου.
o Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου.
o 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.
o






























Τα Ziros Apts διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό (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 άμεσα προσβάσιμο σημείο και όλοι οι υπεύθυνοι
τήρησης του προγράμματος και το προσωπικό είναι ενημερωμένοι σχετικά με τη χρήση
του.
Γίνεται απολύμανση των key cards – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς
απολύμανση μετά από τη χρήση.
Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες στο κατάλυμα.
Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ.
Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού
και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARSCoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.
Εφαρμογή ειδικών οδηγιών καθαρισμού στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος
σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε
αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων).
Καθαρισμός και αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
Έλεγχος λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη
θερμοκρασία και τη δοσολο- γία απορρυπαντικών).
Εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την
εργασία του, το προσωπικό καθα- ριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής
μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή
ποτά.
Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική
μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται η χρήση
πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
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, της βραδινής ετοιμασίας
παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Εναλλακτικά διατίθεται η υπηρεσία αλλαγής
ιματισμού και πετσετών ανά 3 ημέρες κατόπιν συνενόησης με τον πελάτη.
Επιλογή πολιτικής σχολαστικού καθαρισμού - απολύμανσης με ατμοκαθαριστή στις
επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του
κλιματιστικού.
Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με
συσκευή ατμού (θερμοκρα- σία>70°).
Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με
χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή,
γαντιών και μάσκας).
Τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινο- σκεπασμάτων και πετσετών σε
ειδικές, κλειστές, επισημα- σμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν
στους χώρους πλυντηρίων.
Διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθα- ρών λινών.
Απολύμανση μετά από κάθε χρήση των καροτσιών για τη μεταφορά των κλειστών
σάκων με τα λινά.
Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή
περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.
Έλεγχος τήρησης απαιτούμενων μέτρων και παράδοσης με τον κατάλληλο τρόπο σε
περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη.




















Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή
κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης
(δωμάτια)
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.
Γίνεται χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο
απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση
υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70%
κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό. 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.
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και ειδικότερα
σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου».

Τα καταλύματα συμμορφώνονται με την υπ’ αρ. Δ1(δ)/ΓΠ16481/14.03.2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορω- νοϊό SARSCOV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευ- σης», όπως ισχύει.
Τα καταλύματα παρέμειναν εκτός λειτουργίας για πάνω από ένα μήνα, έτσι κατά την
επαναλειτουργία τους ακολουθήθηκαν τα βήματα που περιγράφονται στην οδηγία:
«ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the
COVID-19 pandemic».
Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) ελέγχονται συχνά ως προς τη σωστή λειτουργία τους. Θα
πρέπει δηλαδή να έχουν πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο
χώρος για μεγάλο διάστημα, προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το απευθείας στις
οσμοπαγίδες είτε ανοίγοντας/λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές. Αυτό θα
πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα
εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπαγίδες (π.χ. ανά 3 βδομάδες).

Τηρούνται τα προβλεπόμενα στη υπ’ αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635/23.04.2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και
άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΓΣ)
όπως ισχύει, με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και τον καλό φυσικό
αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη
λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες δεν υφίστανται στα
καταλύματα).

Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19
Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19,
εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1. Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ
στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο),
για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
2. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική
εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από
τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά
του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα
υγείας όπου μπορεί να το διαχειριστεί.
3. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα για
εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19.
4. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα
ιατρό, ο υγειονομικός υπεύθυνος των καταλυμάτων επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον
ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το
24ωρο), για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
5. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.
6. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του
ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος
προσωπικού του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με
το πιθανό κρούσμα.
7. Το προσωπικό των καταλυμάτων που θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου ή
αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) υψηλής προστασίας (μάσκες, γυαλιά, αδιάβροχες μιας χρήσης
ρόμπες). Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό
δωματίου ασθενή με COVID-19.
8. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρεται στο ειδικό ξενοδοχείο
καραντίνας και αργότερα σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς
με COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19,
αντιμετωπίζεται στο χώρο των καταλυμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος
ιατρού.
9. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΠ (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό
μεταφορικό μέσο.
10. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον
φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα
και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με
εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το
πρόσωπό του ή φάει ή πιει.

11. Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του
ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν
μπορεί να επικοινωνήσει.
12. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας
χρήσεως, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην
ξαναχρησιμοποιείται.
13. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να
πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά
το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

