Πρωτόκολλο Covid-19
Η Inoil Service AEE λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας 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 μεταξύ των εργαζομένων της
εταιρείας.
Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης και η αποτελεσματική
διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στο
προσωπικό, 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 της εταιρείας μας με το Σχέδιο Δράσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου
Κρούσματος είναι αφενός να προστατεύσει το προσωπικό της και αφετέρου να
καθοδηγεί το προσωπικό ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και
προστασίας από τη νόσο COVID-19.
Αυτά περιλαμβάνουν:

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:
•

•

•

•
•
•

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 των γραφείων και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός,
να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση
των ΜΑΠ.
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Διαμορφώνει πρόγραμμα σταδιακής, κυλιόμενης προσέλευσης και αντίστοιχα
αποχώρησης των εργαζομένων ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να
εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων.
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.

Εργαζόμενοι
Κάθε μέλος του προσωπικού της εταιρείας συμμορφώνεται αυστηρά με τα βασικά
προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν
ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής:
•

•

•

•

•
•
•

•
•

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 Covid19.
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Εξωτερικοί υπάλληλοι – on-the-field εφαρμοστές
Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις
τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
•

•
•
•
•
•
•

Το προσωπικό μικροβιοκτονίας χρησιμοποιεί μάσκα με φίλτρα, γάντια και
ολόσωμη προστατευτική φόρμα μιας χρήσης. Επίσης τα υποδήματα καλύπτονται
με ποδονάρια μιας χρήσεως.
Μετά την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με
νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους κλειστό κάδο.
Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και
απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες με τις οποίες έχει εξοπλιστεί το προσωπικό μας.
Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος.
Αποφεύγεται το πιτσίλισμα και ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και
της απολύμανσης.
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και
ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου».
Ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισμού ΜΑΠ προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα,
κλειστά παπούτσια Τοποθετούνται αντισηπτικά υγρών σε κάθε δωμάτιο για χρήση
εντός του δωματίου. Υπάρχει dispenser με αντισηπτικό υγρό για την καθημερινή
χρήση εντός δωματίου.

Κοινόχρηστοι χώροι
Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά
και εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.
Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή
αντισηψία των χεριών.
Σήμανση για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων. Τοποθέτηση απολυμαντικών στις
εισόδους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο. Συχνή καθαριότητα
ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.
Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν σωματικές αποστάσεις.
Μετακίνηση επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους (4
άτομα/10 τ.μ.).
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.

Κλιματισμός και Αερισμός Χώρων
•
•
•

Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
(ΚΚΜ).
Αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα.
Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα.
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•

Η αντικατάσταση των φίλτρων για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου (split
units) θα γίνεται σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση και οι εργασίες
θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων (μέσων
ατομικής προστασίας, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που
αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης και της αναπνευστικής προστασίας.

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

•

•
•

•
•

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.
Μέριμνα για αυστηρά προσωπική χρήση των συνήθων ΜΑΠ.

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19
Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19,
εφαρμόζονται τα παρακάτω:
•

•
•
•

Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί με την
CrossBorderMedCare η οποία αξιολογεί το περιστατικό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο,
γίνεται COVID-19 test και αν βγει θετικό ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ 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.
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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 εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19,
εφαρμόζονται τα παρακάτω:
•
•
•
•
•

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.

