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Α. Πρωτόκολλο τουριςτικοφ καταλφματοσ 
 

Οι προδιαγραφζσ για τθν επαναλειτουργία του τουριςτικοφ καταλφματοσ αφοροφν όλεσ  ανεξαρτιτωσ 
τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ, κατάταξθσ, είδουσ, διάρκειασ λειτουργίασ.  Σο τουριςτικό κατάλυμα 
ζχει ιδθ καταρτίςει Πρωτόκολλο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Τπουργείου Σουριςμοφ. 
 
Γενικά ςτοιχεία του Πρωτοκόλλου 

Ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ και ςχεδίου για τθ διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ 

 
Σο Lucy Hotel ζχει αναπτφξει ζνα ςχζδιου δράςθσ από τθ διοίκθςθ/διεφκυνςθ του τουριςτικοφ καταλφματοσ 
και επιμζρουσ πρωτόκολλα για κάκε τμιμα του καταλφματοσ και ειδικότερα για τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ 
κρίςθσ (διαχείριςθ πικανοφ κροφςματοσ). Η ανάπτυξθ του ςχεδίου δράςθσ αφορά ςε ξενοδοχεία με 
δυναμικότθτα άνω των 50 δωματίων.   
Η ανάπτυξθ ςχεδίου για τθ διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ αφορά ςε όλα  τα καταλφματα (ςφμφωνα με τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ). 
 
χζδιο Δράςθσ 

τόχοσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ πρόλθψθ εμφάνιςθσ και θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των φποπτων 
κρουςμάτων για τον περιοριςμό τθσ επζκταςθσ ςτο προςωπικό και τουσ ενοίκουσ. 
 
Σο ςχζδιο δράςθσ ςυμμορφϊνεται με τισ ςυςτάςεισ του ΕΟΔΤ και κα ανακεωρείται ανάλογα με  τισ εξελίξεισ. 
 
Με το ςχζδιο δράςθσ παρουςιάηεται εγγράφωσ θ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και διαχείριςθσ φποπτων 
κρουςμάτων από το τουριςτικό κατάλυμα μζςω πρωτοκόλλων. Ειδικότερα, με το ςχζδιο δράςθσ: 

 θ διεφκυνςθ του καταλφματοσ (Lucy Hotel) ορίηει ςυντονιςτι για τθν επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ τον 
Γενικό Διευκυντι του ξενοδοχείου κ. Χζλμθ Μιλτιάδθ  και υπευκφνο για κάκε επιμζρουσ τμιμα τουσ 
παρακάτω υπευκφνουσ των τμθμάτων του ξενοδοχείου ωσ εξισ : (F&B : ΜΙΧΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ – 
RECEPTION : ΚΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ – HOUSEKEEPING : ΝΣΟΤΣΑ ΑΟΤΡΕΛΙΑ)  

 Η κζςθ του ςυντονιςτι, καλφπτεται από τον ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ & Γενικό Διευκυντι (κ. Χζλμθ 
Μιλτιάδθ). 

 Αποτυπϊνεται το γεγονόσ ότι το προςωπικό είναι εκπαιδευμζνο ςτθν τιρθςθ του πρωτοκόλλου ι 
των επιμζρουσ πρωτοκόλλων ανά τμιμα του καταλφματοσ με αντίςτοιχθ αναφορά των ατόμων, τθσ 
διάρκειασ και του τρόπου τθσ εκπαίδευςθσ (πχ. τθλεκπαίδευςθ, εκπαίδευςθ από εξωτερικό 
διαπιςτευμζνο ςυνεργάτθ κτλ). Η μζκοδοσ e-learning  κρίνεται απαραίτθτθ και υποχρεωτικι θ 
παρακολοφκθςθ όλων των εργαηομζνων. 

 Σο Lucy Hotel ζχει προχωριςει ιδθ ςε ςφναψθ  ςυνεργαςίασ με ιατρό ειδικό πακολόγο (κ. Λεωνάρδο 
Ιωάννθ) , ο οποίοσ ενεργεί βάςει των οδθγιϊν του ΕΟΔΤ για τον ζλεγχο του COVID-19 και ειδικότερα 
είναι εκπαιδευμζνοσ ςτθ λιψθ ρινοφαρυγγικοφ δείγματοσ για μοριακό ζλεγχο από φποπτο κροφςμα. 
Παράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ τθλεϊατρικισ ζχει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ φποπτου κροφςματοσ 
και ςτενϊν επαφϊν του. 

 
χζδιο διαχείριςθσ φποπτου κροφςματοσ 

Ειδικότερα για τθ διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ ακολουκείται το ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ φποπτου 
κροφςματοσ του ΕΟΔΤ. 
 
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου διαχείριςθσ φποπτου κροφςματοσ από το κατάλυμα 
υπεφκυνοσ εφαρμογισ ορίηεται ο Γενικόσ Διευκυντισ και Ιδιοκτιτθσ του Lucy Hotel κ. Χζλμθσ Μιλτιάδθσ.  



 

Σο Lucy Hotel ζχει τθν υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ ςτοιχείων επικοινωνίασ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Τπ. 
Τγείασ /ΕΟΔΤ: 
α) του υπευκφνου εφαρμογισ του ςχεδίου διαχείριςθσ φποπτου κροφςματοσ, 
β)του ιατροφ που ςυνεργάηονταιι του παρόχου υπθρεςιϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. 
 
Προςωπικό καταλφματοσ 

 Τπεφκυνθ διλωςθ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ ότι ζχει ενθμερωκεί για τα πρωτόκολλα υγιεινισ και 
διαχείριςθσ κρουςμάτων COVID-19 που αφοροφν ςτο πεδίο αρμοδιοτιτων του. Πλάνο εκπαίδευςθσ (με 
τθλεκπαίδευςθ ςτο κινθτό ι το tablet) ζωσ 15 Ιουλίου ενόσ ατόμου ανά υπθρεςία (επιμζρουσ πρωτόκολλο) 
του καταλφματοσ, το οποίο κα αναλάβει εν ςυνεχεία τθν εκπαίδευςθ και του λοιποφ προςωπικοφ. 

 Η εκπαίδευςθ ςχετίηεται κατ’ ελάχιςτον με τα εξισ: 
- Σισ πθγζσ και τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ του ιοφ 

- Διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατϊν 

- υμπεριφορά και ενζργειεσ ςε περίπτωςθσ αςκζνειασ από το προςωπικό 

-Μεκόδουσ και πρακτικζσ κακαριςμϊν και απολφμανςθσ των εντοπιςμζνων ςθμείων με βάςθ τθν 
επικινδυνότθτα και τθν πικανότθτα μετάδοςθσ τθσ αςκζνειασ 

- Μεκόδουσ και επικοινωνιακι προςζγγιςθ των επιςκεπτϊν 

-Σιρθςθ των βαςικϊν μζτρων αποφυγισ μετάδοςθσ του ιοφ αναφορικά με επιμελι και τακτικό πλφςιμο 
χεριϊν, αποφυγι χειραψιϊν, τιρθςθ αποςτάςεων, αποφυγι επαφισ των χεριϊν με τα μάτια, μφτθ και 
ςτόμα και υγιεινι τθσ αναπνοισ 

-Διατιρθςθ αρχείων εκπαίδευςθσ και τεκμθρίωςθσ τθσ πρόςλθψθσ για κάκε εργαηόμενο 

 Κάκε μζλοσ του προςωπικοφ πρζπει να ςυμμορφϊνεται αυςτθρά με τα βαςικά προςτατευτικά μζτρα 
κατά του COVID-19: τιρθςθ υγιεινισ χεριϊν, ςωματικϊν αποςτάςεων (physical distancing) από τουσ 
πελάτεσ και το λοιπό προςωπικό, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ, τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου και τουσ 
χϊρουσ ανάπαυςθσ, αποφυγι αγγίγματοσ προςϊπου και γενικά προςωπικι και αναπνευςτικι υγιεινι. 

 Σο Lucy Hotel ζχει ιδθ χορθγιςει ςε κάκε μζλοσ του προςωπικοφ επαρκι Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ και 
να εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι επάρκεια των αποκεμάτων. 

 Σο προςωπικό υποχρεωτικά πρζπει να παραμείνει ςτο ςπίτι και να ηθτιςει ιατρικι βοικεια αν 
παρουςιάηει ςυμπτϊματα ςχετικά με τθν αςκζνεια, ειδοποιϊντασ τον υγειονομικό υπεφκυνο του 
καταλφματοσ. 

 Αποκλείεται από τθν εργαςία άτομο με ςυμπτϊματα και να επανζρχεται ςτθν εργαςία εάν θ 
εργαςτθριακι εξζταςθ είναι αρνθτικι. 

 υνιςτάται το προςωπικό να κερμομετριζται κάκε πρωί ςτο πλαίςιο ατομικισ ευκφνθσ. Ενδελεχισ 
ζλεγχοσ του προςωπικοφ μπορεί να ακολουκιςει ςυναρτιςει τθσ επιδθμιολογικισ εικόνασ τθσ τοπικισ 
κοινότθτασ / περιοχισ. 

 Αν κάποιο μζλοσ του προςωπικοφ ζρκει ςε επαφι με κροφςμα οφείλει να το δθλϊςει άμεςα ςτον 
υγειονομικό υπεφκυνο του καταλφματοσ και να απομακρυνκεί από τθν εργαςία. 
 
 
 

Αρχείο καταλφματοσ και βιβλίο ςυμβάντων 
Για τουσ ςκοποφσ δράςεων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, θ διεφκυνςθ του καταλφματοσ τθρεί 
μθχανογραφικό αρχείο των μελϊν προςωπικοφ και όλων των ατόμων που διζμειναν ςτο ξενοδοχείο -όνομα, 
εκνικότθτα, θμερομθνία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ (διεφκυνςθ, τθλζφωνο, e-mail)-, 
ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ επικοινωνία με τισ ςτενζσ επαφζσ τυχόν κροφςματοσ COVID-19, που ενδζχεται 
να ταυτοποιθκεί εκ των υςτζρων. 
Δίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτο Γενικό Κανονιςμό περί Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) και να 
ζχουν ενθμερωκεί όλοι οι επιςκζπτεσ ότι τθρείται αρχείο για λόγουσ προςταςίασ δθμόςιασ υγείασ. Είναι 
απαραίτθτθ θ καταγραφι και ενθμζρωςθ του βιβλίου υπθρεςίασ και ςυμβάντων. 
 
 



Επικοινωνία 

 Σο κατάλυμα πρζπει να κοινοποιεί τα μζτρα και τισ απαιτιςεισ του Προγράμματοσ Δράςθσ ςε όλουσ τουσ 
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ φορείσ/ςυνεργάτεσ (υπαλλιλουσ, ενοικιαςτζσ, εργολάβουσ, προμθκευτζσ, 
επιςκζπτεσ και το ευρφ κοινό) και ενδιαφερόμενα μζρθ. 

 Η ιςτοςελίδα του Lucy Hotel με ειδικι ενότθτα COVID-19, ζχει αναρτιςει τα μζτρα και τθν νζα πολιτικι 
του καταλφματοσ περί λιψθσ αυξθμζνων μζτρων υγιεινισ, αλλαγζσ ςε ωράρια λειτουργίασ κοινόχρθςτων 
χϊρων, τροποποίθςθ διάρκειασ check-in/check-out. Αντίςτοιχα, μπορεί να ακολουκιςει ενθμζρωςθ με 
τα διακζςιμα μζςα εντόσ του καταλφματοσ (π.χ. ςε τθλεοράςεισ κοινόχρθςτων χϊρων, ςε τθλεοράςεισ 
δωματίων, ςιμανςθ προ τθσ ειςόδου ςτουσ επιμζρουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ζντυπθ ενθμζρωςθ 
ςτθν υποδοχι). 

 
Τπθρεςίεσ Lucy Hotel 

❖ Τπθρεςία υποδοχισ (reception desk/concierge) 

 Σο προςωπικό λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα υγιεινισ (πλφςιμο χεριϊν), κρατά αποςτάςεισ τουλάχιςτον 
ενόσ μζτρου από τουσ πελάτεσ (αποφυγι χειραψιϊν κτλ) και να ακολουκεί τουσ κανόνεσ υγιεινισ. 

 Όταν ηθτείται, υπάρχει δυνατότθτα: α) ενθμζρωςθσ επιςκεπτϊν για τθν πολιτικι του καταλφματοσ και τα 
μζτρα που ζχει λάβει για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν περιςτατικϊν, β) παροχισ χριςιμων πλθροφοριϊν για 
παρόχουσ υγείασ, δθμόςια και ιδιωτικά νοςοκομεία, νοςοκομεία αναφοράσ για COVID-19, φαρμακεία κτλ 
ςτθν περιοχι και γ) παροχισ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ. 

 Είναι διακζςιμθ θ παροχι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων βαςικϊν υγειονομικϊν οδθγιϊν μεταφραςμζνων ςε 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. υμπλθρωματικά, θ παροχι των οδθγιϊν αυτϊν μζςω ανάπτυξθσ 
εφαρμογισ ςε κινθτά τθλζφωνα. 

 Ειδικόσ εξοπλιςμόσ (medical kit) για τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ περιςτατικοφ, όπωσ γάντια και μάςκεσ 
μιασ χριςθσ, αντιςθπτικά, κακαριςτικά μαντθλάκια, ποδιά, μακρυμάνικθ ρόμπα, κερμόμετρο laser. 

 Σο προςωπικό πρζπει να μπορεί να αναγνωρίηει ςυμπτϊματα πελατϊν και να το αναφζρει αμελλθτί ςτον 
υγειονομικό υπεφκυνο. 

 Εχει τοποκετθκεί τηάμι διαχωριςτικό  ςτθν υποδοχι (για αποφυγι επαφϊν) 

 τθν υποδοχι (reception desk) υπάρχει αντιςθπτικό για χριςθ από τον πελάτθ (ςτακερζσ ςυςκευζσ με 
φωτοκφταρο) 

 Θα πρζπει να γίνονται τακτικζσ απολφμανςεισ των επιφανειϊν τθσ υποδοχισ (reception desk) 

 Για τθ διατιρθςθ αποςτάςεων το κατάλυμα εφαρμόηει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ τθσ υποδοχισ (reception 
desk), προςκικθ επιδαπζδιασ ςιμανςθσ ςε απόςταςθ δφο μζτρων όπου κα ςτζκεται ο πελάτθσ 
/κατάλλθλθ ςιμανςθ αποςτάςεων ςτο χϊρο αναμονισ, κατάλλθλθ διάταξθ των επίπλων και ορκι 
διαχείριςθ τθσ ουράσ με ςτόχο τθ μείωςθ του χρόνου αναμονισ. 

 Αποφυγι ςυνωςτιςμοφ κατά το check-in/check-out – τιρθςθ αποςτάςεων 

 Τπάρχει διακζςιμθ θλεκτρονικι εφαρμογι (εναλλακτικά)  για το check in-check out (mobileconcierge)  

 Τπάρχει δυνατότθτα check-in ςε υπαίκριο εξωτερικό χϊρο.  

 υνιςτάται θ θλεκτρονικι πλθρωμι των δαπανϊν διαμονισ (αποδοχι μετρθτϊν ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ), θ θλεκτρονικι αποςτολι λογαριαςμϊν, τιμολογίων και αποδείξεων. 

 Απολφμανςθ των key cards –τοποκζτθςι τουσ ςε ειδικό δοχείο προσ απολφμανςθ. 

 Διεφρυνςθ διάρκειασ check-out και check-in μεταξφ των διαμονϊν (check out μζχρι τισ 11.00 πμ και check 
in από τισ 15.00 μμ). Η μεταβολι αυτι τθσ χρονικισ διάρκειασ που μεςολαβεί μεταξφ κάκε check in και 
check out είναι υποχρεωτικι για να διαςφαλίηεται ότι μεταξφ διαφορετικϊν πελατϊν το δωμάτιο 
κακαρίηεται και απολυμαίνεται επιμελϊσ, κακϊσ και ότι ακολουκείται επαρκισ φυςικόσ αεριςμόσ του 
χϊρου. 

 Απαγορεφται θ είςοδοσ ςτα δωμάτια ςε μθ διαμζνοντεσ 

 

❖ Τπθρεςίεσ ορόφου (κακαριότθτα, απολφμανςθ, housekeeping), δωματίων και κοινόχρθςτων χώρων 

 

 Πρόγραμμα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ (βλ. ςχετικζσ Οδθγίεσ ΕΟΔΤ) 

 Ειδικζσ Οδθγίεσ για κακαριςμό ςτθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ (βλ. ςχετικζσ Οδθγίεσ ΕΟΔΤ). 



 Ενίςχυςθ υπθρεςιϊν υγιεινισ ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ειδικότερα ςε αντικείμενα 
«υψθλοφ κινδφνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυςτιρων) 

 χολαςτικό κακάριςμα και πολφ καλόσ αεριςμόσ δωματίου κατά τισ ϊρεσ που μεςολαβοφν μεταξφ 
διαμονϊν. 

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πλυντθρίων ροφχων (ωσ προσ τθ χρθςιμοποιοφμενθ κερμοκραςία και τθ 
δοςολογία απορρυπαντικϊν) 

 Επαρκισ εξοπλιςμόσ προςωπικοφ (γάντια, μάςκεσ, ρόμπα, κλειςτά παποφτςια) 

 Σο προςωπικό κακαριότθτασ να χρθςιμοποιεί απλι χειρουργικι μάςκα (ι προςωπίδα) , γάντια και 
αδιάβροχθ ρόμπα μιασ χριςθσ. Για όςο χρόνο εργάηεται, το προςωπικό κακαριότθτασ δεν πρζπει να 
αγγίηει με τα χζρια του το ςτόμα, τθ μφτθ ι τα μάτια του, να καπνίηει ι να τρϊει. 

 Μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν είναι απαραίτθτο το καλό πλφςιμο των χεριϊν με νερό και ςαποφνι. 
Σονίηεται ότι θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά το πλφςιμο των χεριϊν, το οποίο και αποτελεί το 
ςθμαντικότερο μζςο πρόλθψθσ 

 Διακριτικι παρακολοφκθςθ πελατϊν με ςυμπτϊματα για διαχείριςθ από τθ διοίκθςθ 

 Μθ ςυχνόσ κακαριςμόσ δωματίου κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ (αποφυγι επαφισ εργαηομζνων 
κακαριότθτασ με πικανό κροφςμα και περαιτζρω μετάδοςθ). 

 Κατάργθςθ κακθμερινισ αλλαγισ ιματιςμοφ και πετςετϊν,  παρά μόνο κατόπιν αιτιματοσ του πελάτθ. 

 Για τισ αναχωριςεισ το πρωτόκολλο που ιςχφει είναι το εξισ : 
χολαςτικόσ κακαριςμόσ - απολφμανςθ (με ατμοκακαριςτι) ςτισ επίμαχεσ επιφάνειεσ δωματίου και 
μπάνιου. 

 Εχουν απομακρυνκεί  διακοςμθτικά αντικείμενα (μαξιλάρια, κλινοςκεπάςμάτα) 

 Εχουν απομακρυνκεί  κοινόχρθςτα αντικείμενα πολλαπλισ χριςθσ όπωσ guest directory, μενοφ, 
περιοδικά, είδθ mini-bar. 

 Σοποκζτθςθ καλφμματοσ μιασ χριςθσ (μεμβράνθσ) ςτα χειριςτιρια τθσ τθλεόραςθσ και του κλιματιςτικοφ 

 Οι υφαςμάτινεσ επιφάνειεσ (πχ ταπετςαρίεσ επίπλων) πρζπει να κακαρίηονται με ςυςκευι ατμοφ 
(κερμοκραςία> 70°). 

 Άνοιγμα κυρϊν και παρακφρων για φυςικό αεριςμό του χϊρου κακθμερινά. 

 υνιςτάται ςιμανςθ με ςτόχο τθν πλθροφόρθςθ του πελάτθ για το πότε και πϊσ κακαρίςτθκε το δωμάτιο. 
 
Λινοκικθ- πλυντιριo 

 Αυςτθρι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ από το προςωπικό που αςχολείται με τθ διαλογι ακάκαρτων 
λινϊν με χριςθ των ενδεδειγμζνων ΜΑΠ (ειδικισ ποδιάσ μιασ χριςθσ πάνω από τθ ςτολι, γαντιϊν και 
μάςκασ) 

 Σα χρθςιμοποιθμζνα υφάςματα, τα κλινοςκεπάςματα και πετςζτεσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε ειδικζσ, 
κλειςτζσ, επιςθμαςμζνεσ ςακοφλεσ ι ςάκουσ, προκειμζνου να μεταφερκοφν ςτουσ χϊρουσ πλυντθρίων. 

 Ακολουκείται διαδικαςία προςεκτικοφ διαχωριςμοφ (ςιμανςθ) περιοχϊν ακάκαρτων και κακαρϊν λινϊν 

 Σα καρότςια για τθν μεταφορά των κλειςτϊν ςάκων με τα λινά κα πρζπει να απολυμαίνονται μετά από 
κάκε χριςθ. 

 Ζχουν δοκεί οδθγίεσ για πλφςιμο ροφχων ςε ηεςτοφσ κφκλουσ (70oC ι περιςςότερο) με τα ςυνικθ 
απορρυπαντικά. 

 Κατά τθν αποκικευςθ των κακαρϊν ειδϊν ιματιςμοφ λαμβάνεται μζριμνα για τθ διατιρθςθ αυτϊν ςε 
καλι και κακαρι κατάςταςθ. Σο ίδιο ιςχφει και για τθ μεταφορά του ιματιςμοφ ςτουσ χϊρουσ χριςθσ 
(δωμάτια, εςτιατόρια κ.λπ.) 

 

❖ Τπθρεςίεσ εςτίαςθσ (τραπεηαρία/χώροι κοινοφ), παραςκευαςτιρια 

ε αυτά περιλαμβάνονται τα εςτιατόρια a la carte, τα εςτιατόρια με μπουφζ/αίκουςεσ πρωινοφ, τα μπαρ ςε 
ανοιχτοφσ και κλειςτοφσ χϊρουσ 

Παραςκευαςτιρια/κουηίνα: 

 Σιρθςθ HACCP 

 Παραλαβι εμπορευμάτων από ςυγκεκριμζνο προςωπικό και πάντα φορϊντασ γάντια και μάςκα. 



 Ζχει λθφκεί μζριμνα ςχετικά με τθν τιρθςθ των αποςτάςεων μεταξφ των εργαηομζνων ςτθν κουηίνα 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των υγειονομικϊν αρχϊν, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 Δεν επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ για τουσ μθ ζχοντεσ εργαςία. ε περίπτωςθ που αυτό 
δεν μπορεί να αποφευχκεί, κα πρζπει να παρζχονται ςτον επιςκζπτθ κατάλλθλα μζςα ατομικισ 
προςταςίασ, που κα υπάρχουν διακζςιμα ςτθν είςοδο τθσ κουηίνασ. 
 

Εςτίαςθ: 

 Λειτουργία εςτιατορίου, μπαρ κτλ. ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 
 Ζχει λθφκεί μζριμνα ςχετικά με τθν τιρθςθ των αποςτάςεων των τραπεηιϊν τόςο ςτον χϊρο του café όςο 

και ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου (Palladion Restaurant) ζτςι όπωσ αυτζσ ζχουν οριςκεί βάςει 
νομοκετικοφ πλαιςίου.  

 Χρθςιμοποίθςθ χάρτινων τραπεηομάνδθλων , χάρτινων πετςετϊν  και χάρτινων ποτθριϊν μίασ χριςθσ.  
 Χριςθ ψθφιακοφ  τιμοκαταλόγου (application για κινθτά ι tablet)    
 Χριςθ προςτατευτικϊν τηαμιϊν ςε όλουσ τουσ μπουφζδεσ  
 υνιςτάται θ θλεκτρονικι πλθρωμι ι χρζωςθ των δαπανϊν εςτίαςθσ ςτα δωμάτια (αποδοχι μετρθτϊν 

ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ). 
 

❖ Πόςιμο νερό -Δίκτυο φδρευςθσ/αποχζτευςθσ 

 

 Σα Lucy Hotel ζχει ςυμμορφϊκεί
SARS-COV-2 » 

 τθν περίπτωςθ που τα τουριςτικά καταλφματα παρζμειναν εκτόσ λειτουργίασ για πάνω από ζνα μινα, 
κατά τθν επαναλειτουργία τουσ πρζπει να ακολουκθκοφν τα βιματα που περιγράφονται ςτθν οδθγία: 
«ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic». 
 

Δίκτυο αποχζτευςθσ 
 υνιςτάται θ χριςθ τυπικϊν και καλά αεριηόμενων ςωλθνϊςεων, όπωσ φρεάτια με οςμοπαγίδεσ και 

βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ ςε κρουνοφσ και ψεκαςτιρεσ. 

 Οι οςμοπαγίδεσ (ςιφϊνια) κα πρζπει να λειτουργοφν ςωςτά και ςυνεχϊσ. Θα πρζπει δθλαδι να ζχουν 
πάντα νερό μζςα. ε περίπτωςθ που δεν χρθςιμοποιείται ο χϊροσ για μεγάλο διάςτθμα κα πρζπει να 
προςτίκεται νερό είτε προςκζτοντασ το απευκείασ ςτθν οςμοπαγίδεσ είτε ανοίγοντασ/λειτουργϊντασ τισ 
ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ. Αυτό κα πρζπει να γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ανάλογα με το πόςο 
γριγορα εξατμίηεται το νερό από τισ οςμοπαγίδεσ (π.χ. ανά 3 βδομάδεσ). 

❖ Κλιματιςμόσ και αεριςμόσ χώρων 
Σα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ  «Λιψθ μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ Δθμόςιασ 
Τγείασ από ιογενείσ και άλλεσ λοιμϊξεισ κατά τθ χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων», με ζμφαςθ ςτθν μθ 
ανακυκλοφορία του αζρα και καλό φυςικό αεριςμό ςτα δωμάτια και ςτουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ (διακοπι του 
ςυςτιματοσ μθ λειτουργίασ κλιματιςμοφ όταν είναι ανοιχτζσ οι πόρτεσ). 

❖ Χώροι εκδθλώςεων εντόσ καταλυμάτων (ςυνεδριακζσ αίκουςεσ, χώροι δεξιώςεων κοκ) 
Λειτουργία των υπθρεςιϊν αυτϊν ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 

 

❖ Κοινόχρθςτοι χώροι (κλειςτοί) 

τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Lucy Hotel περιλαμβάνονται lobby & κακιςτικά.  

 Λειτουργία των χϊρων αυτϊν ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο. 

 φςταςθ για αποφυγι χριςθσ ανελκυςτιρων. Εχουν ιδθ τοποκζτθκεί απολυμαντικζσ ςυςκευζσ ςτισ 
ειςόδουσ και ςφςταςθ για χριςθ κατά τθν είςοδο και ζξοδο. υχνι κακαριότθτα ανελκυςτιρων με 
ζμφαςθ ςε επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά (χεροφλια, κομβία κλπ) 

 ιμανςθ για υπενκφμιςθ ςτουσ πελάτεσ να τθροφν αποςτάςεισ – εφαρμογι μζτρων όπωσ ταινίεσ ςτο 
δάπεδο, κϊνουσ ι άλλα μζςα για τθν τιρθςθ των αποςτάςεων. 

 ε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ζχουν ιδθ τοποκζτθκεί αντιςθπτικά χεριϊν (ςτακερζσ ςυςκευζσ) 

 Ζχει γίνει μετακίνθςθ επίπλων για αποφυγι ςυνωςτιςμοφ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (4 άτομα/10 τμ) 



 Η υπθρεςία parking γίνεται αποκλειςτικά self-service (από τον πελάτθ). 

 Η λειτουργία του Βusiness center του Lucy Hotel ζχει αναςταλεί και εναλλακτικά ςυςτινεται θ διάκεςθ 
πρόςβαςθσ ςε wifi και ςε υπθρεςίεσ εκτφπωςθσ από προςωπικι ςυςκευι του πελάτθ. 

 Να περιορίηεται ο ςυνωςτιςμόσ ςτα αποχωρθτιρια. 

 τα αποχωρθτιρια, να ςυνιςτάται με ενθμερωτικι ςιμανςθ ςτουσ χριςτεσ να εκκενϊνουν τισ λεκάνεσ 
των κοινόχρθςτων αποχωρθτθρίων με κλειςτό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιϊκεται ο περιοριςμόσ 
τθσ μετάδοςθσ μζςω του αερολφματοσ από τθν τουαλζτα κατά τθ ςτιγμι τθσ εκκζνωςθσ. 
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