
Σχετικά με αυτήν την καθοδήγηση

Αυτές οι πληροφορίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια γενική καθοδήγηση στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τουριστικών 

καταλυμάτων προκειμένου να τους βοηθήσουν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή επιστημονικών μέτρων πρόληψης 

μετάδοσης των ιών με τρόπο που να δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά παράλληλα να 

ελαχιστοποιεί τυχόν περιττές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Περιέχει επίσης προτάσεις για το πώς να υποστηρίξετε το προσωπικό σας 

και την τοπική κοινότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 αλλά και πού να βρείτε αξιόπιστες πληροφορίες.

Αυτό το έγγραφο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης της Travelife και είναι 

ευθύνη κάθε επιχείρησης να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις που συμμορφώνονται με όλους τους 

σχετικούς νόμους και κανονισμούς και λειτουργούν καλύτερα στις δικές της δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Travelife για τουριστικά καταλύματα παρακαλούμε επισκεφθείτε το 

www.travelifestaybetter.com.

Ευχαριστίες

Την Helena Rey de Assis και την Theresa Marie Aigner από το Πρόγραμμα περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) (σύνδεσμος 

στα αγγλικά) για την επιστημονική αξιολόγηση των δράσεων αειφορίας.

ΑΒΤΑ, την ένωση ταξιδιωτικών πρακτόρων του Ηνωμένου Βασιλείου, για τη συμβολή της στην υγεία και την ασφάλεια των 

καταλυμάτων.

Preferred by Nature, ένα συνεργαζόμενο πρόγραμμα πιστοποίησης βιωσιμότητας καταλυμάτων, για την αξιολόγηση του γενικού 

περιεχομένου.

Πακέτο κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας για τη νόσο COVID-19
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Αυτή η καθοδήγηση υποστηρίζεται από συνεργάτες 

πιστοποίησης Travelife:

Μάθε περισσότερα για την 

Preferred by Nature και 

Πιστοποίηση βιώσιμου 

τουρισμού (σύνδεσμοι στα 

αγγλικά).

Μάθε περισσότερα για 

τον Οικοτουρισμός Κένυα

και τη δική της 

Πιστοποίηση οικολογικής 

αξιολόγησης (σύνδεσμοι 

στα αγγλικά).

http://www.travelifestaybetter.com/
https://www.unenvironment.org/
https://www.abta.com/
https://preferredbynature.org/certification/tourism
https://preferredbynature.org/
https://preferredbynature.org/certification/tourism
https://ecotourismkenya.org/
https://ecotourismkenya.org/blog/portfolio-item/standards-best-practices/


εισαγωγή

Η νόσος COVID-19, ή ο νέος κορωνοϊός, είναι ένας μεταδοτικός ιός που μπορεί να επιφέρει σοβαρές 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων επιπλοκών και θάνατο. Κάντε κλικ 

ΕΔΩ (σύνδεσμος στα αγγλικά) ή ΕΔΩ (σύνδεσμος στα ελληνικά) για να μάθετε περισσότερα για τη νόσο 

COVID-19 και πώς επηρεάζει τους ανθρώπους. Ενώ πολλοί άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως μετά τη μόλυνση, 

με ορισμένους να μην εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ο ιός αυτός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 

κίνδυνο για την υγεία και έτσι ζητείται από τα τουριστικά καταλύματα να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα 

υγιεινής για την αποτροπή της μετάδοσής του.

Μια πρόσφατη έρευνα στα μέλη της Travelife (σύνδεσμος στα αγγλικά) έδειξε ότι πάνω από το 90% αυτών 

ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέτρων υγιεινής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 

καθώς ορισμένα από αυτά ενδεχομένως να περιλαμβάνουν αυξημένη χρήση πλαστικών, χημικών, ενέργειας 

και νερού. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επιπτώσεις όσο το δυνατόν 

περισσότερο, ώστε να μην αντιστραφούν οι σημαντικές αειφόρες προσπάθειες που έχουν ήδη κάνει τα μέλη 

της Travelife και να μειωθεί η πίεση σε πόρους, όπως το νερό και τα απόβλητα, που βρίσκονται ήδη υπό 

πίεση σε αρκετούς τουριστικούς προορισμούς. Τα μέλη της Travelife δήλωσαν επίσης ότι ανησυχούν για το 

πώς η πανδημία θα επηρεάσει την ευημερία του προσωπικού και της κοινότητάς τους. Το 99% των 

ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν καθοδήγηση για να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν σε αυτά τα 

θέματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ενότητες

Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων… 3 | Ευημερία προσωπικού… 10

Υποστήριξη της κοινότητας… 14 | Συμβουλές για ακίνητα που είναι κλειστά… 16

Σημαντικό!

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες 

ή διαχειριστές τουριστικών καταλυμάτων να λαμβάνουν αποφάσεις 

σχετικά με τον τρόπο αποτροπής της μετάδοσης της νόσου COVID-19 

στις εγκαταστάσεις τους, ενώ εξακολουθούν να ελαχιστοποιούν τις 

περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχει επιδημική έξαρση ή 

ύποπτο κρούσμα της νόσου COVID-19 ή οποιαδήποτε άλλης 

μολυσματικής ασθένειας στις εγκαταστάσεις σας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθείτε τα συνήθη πρωτόκολλά σας για 

την υγεία και ασφάλεια, σε συνδυασμό με τις όποιες σχετικές οδηγίες 

από την κυβέρνησή σας, τις τοπικές υγειονομικές αρχές ή/και τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Είναι ευθύνη του οργανισμού σας να:

Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς, εθνικούς 

και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για την επιχείρησή 

σας

Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τις οδηγίες 

για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια που ισχύουν για την επιχείρησή 

σας

Παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες για 

την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου COVID-19 και διασφαλίστε ότι

λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές όπως ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://travelifestaybetter.com/wp-content/uploads/2020/07/Travelife-2020-COVID-19-Member-Survey.pdf


πρόληψη της μετάδοσης και 

αειφορία

Στην έρευνα των μελών της Travelife στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, πάνω από το 90% των μελών της δήλωσαν 

ότι ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αυξημένη χρήση πλαστικών και χημικών ουσιών που 

χρησιμοποιούνται κατά τη λήψη μέτρων πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊού. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης της 

Travelife καλύπτουν τη χρήση χημικών και απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών), ωστόσο δεν 

υπάρχουν αλλαγές ειδικά για την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Ωστόσο, οι επιθεωρητές της 

Travelife έχουν ενημερωθεί σχετικά με αυτήν την ανησυχία και η ομάδα πιστοποίησης της Travelife γνωρίζει τα 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν για τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τουριστικών καταλυμάτων που 

προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Η Travelife δεν μπορεί να σας ενημερώσει για τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λαμβάνετε, επομένως αυτή η 

ενότητα κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας συνοψίζει τις τρέχουσες συμβουλές από αξιόπιστες αρχές, όπως ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σχετικά με τον τρόπο μείωσης του κινδύνου μετάδοσης των ιών και ποιες 

μέθοδοι καθαρισμού μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από επιφάνειες. Οι πάροχοι τουριστικής φιλοξενίας 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για να βοηθηθούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το πώς μπορούν 

να διασφαλίσουν καλύτερα την υγεία και την ασφάλεια των πελατών και εργαζομένων τους, ελαχιστοποιώντας 

ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπου αυτό είναι δυνατόν.

Άλλοι πόροι Travelife

Τα μέλη της Travelife μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συνήθεις οδηγίες μας σχετικά με την περιβαλλοντική 

διαχείριση στη Ζώνη Μέλους. Θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην Εργαλειοθήκη Αειφορίας (Sustainability 

Toolkit) στην ενότητα «Περιβάλλον».

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την προβολή και λήψη των πολύγλωσσων εκδόσεων της λίστας ελέγχου της Travelife. Οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναφέρονται στις κατηγορίες «Συστήματα 

Βιώσιμης Διαχείρισης» (πολιτικές και νομοθεσία) και «Διαχείριση Περιβάλλοντος».

https://travelifestaybetter.com/member-zone/
https://travelifestaybetter.com/the-travelife-standard/


Προληπτικό μέτρο Τρέχουσα προτεινόμενη μέθοδος

Τήρηση αποστάσεων κατά τις 
κοινωνικές επαφές

Ο ΠΟΥ συνιστά επί του παρόντος να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ των ανθρώπων. Θα πρέπει να ελέγξετε αν η κυβέρνησή σας έχει αντίστοιχες 
οδηγίες, τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθείτε στην περίπτωση που η απόσταση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που συνιστά ο ΠΟΥ (π.χ. 2 μέτρα).

Πλύσιμο χεριών

Σαπούνι και νερό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να πλένετε καλά τις παλάμες, τα δάχτυλα, τους αντίχειρες, τις κορυφές των χεριών και των καρπών. Είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιείτε αρκετό σαπούνι ώστε να δημιουργηθεί αφρός σε όλη την επιφάνεια του δέρματος. Για να αποφύγετε τα απορρίμματα, είναι 
καλύτερο να αφήνετε τα χέρια σας να στεγνώσουν φυσικά και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε μια καθαρή χάρτινη πετσέτα μίας χρήσης. Βεβαιωθείτε 
ότι όλες οι προμήθειές σας σε χαρτί, συμπεριλαμβανομένων των χαρτοπετσετών, προέρχονται από βιώσιμες πηγές και ιδανικά είναι κατασκευασμένες από 
ανακυκλωμένο χαρτί αναζητώντας κατά την αγορά αυτών των ειδών αξιόπιστες ετικέτες αειφορίας όπως το FSC (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) ή ΕΔΩ για 
ελληνικά

Ένα απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν είναι δυνατό το πλύσιμο με σαπούνι και νερό, αλλά μόνο εάν τα χέρια είναι 
απαλλαγμένα από ορατή βρωμιά. 

Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε επαναπληρώσιμα δοχεία για το σαπούνι και το απολυμαντικό που ενεργοποιούνται χωρίς άγγιγμα για να μειώσετε περαιτέρω 
τον κίνδυνο μετάδοσης, αλλά και τα πλαστικά απορρίμματα. 

Εάν φοράτε γάντια για να προστατεύσετε τα χέρια σας από χημικές ουσίες ή το συχνό πλύσιμο, θα πρέπει να πλένεστε τόσο συχνά όσο και με γυμνά χέρια 
χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο και το επίπεδο φροντίδας που περιγράφονται ανωτέρω. 

Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου
Πρέπει να υπενθυμίζετε στους ανθρώπους να μην αγγίζουν το πρόσωπό τους έως ότου τα χέρια τους (ή τα γάντια που φορούν) πλυθούν σωστά με τη μέθοδο που
περιγράφεται ανωτέρω.

Χρήση μάσκας

Η χρήση μάσκας που καλύπτει πλήρως τη μύτη και το στόμα μπορεί να εμποδίσει τα μολυσμένα σωματίδια από το άτομο που την φορά να εξαπλωθούν στον αέρα
και στις επιφάνειες, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εισπνοής τους από άλλα άτομα. Αυτές οι μάσκες θα πρέπει να είναι υφασμάτινες και επαναχρησιμοποιήσιμες,
αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού, αλλά δεν εμποδίζουν απαραίτητα την εισπνοή
του καθώς για αυτό το επίπεδο προστασίας απαιτείται ειδικός ιατρικός εξοπλισμός.

Αποτροπή μετάδοσης της νόσου COVID-19

Καθώς η σχετική έρευνα είναι σε εξέλιξη και οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν, πιστεύεται ότι η COVID-19 είναι κυρίως μια αερομεταφερόμενη ασθένεια, που σημαίνει ότι η μόλυνση συνήθως γίνεται μέσω σωματιδίων του ιού 

που εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστημα κατά την εισπνοή. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε κλειστούς χώρους, όπου ο ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα για μερικές ώρες, αλλά η μετάδοση θα μπορούσε να συμβεί και σε 

εξωτερικούς χώρους όταν ένα άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό βήχει ή φτερνίζεται. 

Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι ο ιός που προκαλεί τη νόσο COVID-19 μπορεί να μεταδοθεί μέσω επιφανειών. Αυτό σημαίνει ότι σωματίδια του ιού μπορεί να είναι σε θέση να επιβιώσουν πάνω σε επιφάνειες για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα και έτσι αγγίζοντας μια επιφάνεια με σωματίδια ενεργών ιών, ένα άτομο θα μπορούσε να μολυνθεί εφόσον αυτά τα σωματίδια εισέλθουν στη συνέχεια στο αναπνευστικό του σύστημα. Αυτό που δεν είναι 

σαφές είναι για πόσο καιρό ο ιός μπορεί να παραμείνει μεταδοτικός στους διάφορους τύπους επιφανειών, και για αυτό συνιστάται ο κατάλληλος καθαρισμός επιφανειών που μπορεί να μολυνθούν και μετά να αγγιχθούν από 

ανθρώπους. Κάντε κλικ ΕΔΩ (σύνδεσμος στα αγγλικά) ή ΕΔΩ (σύνδεσμος στα ελληνικά) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του ιού και για τις απαντήσεις σε πολλές κοινές ερωτήσεις σχετικά με τον 

κορωνοϊό.

Συνοπτικά, η αποτροπή μετάδοσης του COVID-19 περιλαμβάνει τη μείωση του κινδύνου τα σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την ομιλία. ενός προσβεβλημένου ατόμου να εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα ενός άλλου 
υγιούς ατόμου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μαζί με διάφορους άλλους κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο, έχουν εκδώσει οδηγίες σχετικά με τους κύριους τρόπους πρόληψης αυτής της μετάδοσης. Αυτό περιλαμβάνει 
επί του παρόντος όλα τα ακόλουθα μέτρα που παρατηρούνται:

Περισσότερες πληροφορίες

Διεθνείς

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Πρόγραμμα περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Ηνωμένα Έθνη (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Περιφερειακές

Αφρικανική Ένωση (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Καραϊβικής (CARPHA) (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Pacific Asia Travel Association (PATA) (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ (CDC) (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Λίστα Wikipedia των εθνικών οργανισμών δημόσιας υγείας (σύνδεσμος στα αγγλικά)

https://fsc.org/en
https://www.tuv-nord.com/gr/el/pistopoiisi/pistopoiisi-systimaton/biosimi-anaptyxi/fsc-coc-diacheirisi-dasikon-proionton/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://eody.gov.gr/disease/koronaios-neos-mers-cov/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unenvironment.org/covid-19-updates
https://www.un.org/coronavirus
https://www.unwto.org/tourism-covid-19
https://au.int/en/covid19
https://carpha.org/What-We-Do/Public-Health/Novel-Coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ptrm.pata.org/
https://www.cdc.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_public_health_agencies
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Καλύμματα προσώπου για τη μείωση του κινδύνου 
μόλυνσης των επιφανειών από μολυσμένα σωματίδια

Ανατρέξτε στις πληροφορίες στη σελίδα 3.
Πλύσιμο των χεριών πριν και μετά το άγγιγμα 

επιφανειών που θα μπορούσαν να είναι μολυσμένες

Αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπο και άλλες 
επιφάνειες μέχρι να πλύνετε τα χέρια σας

Καθαρισμός του ιού από επιφάνειες

Θα πρέπει να ακολουθείτε τα κανονικά σας πρωτόκολλα καθαρισμού υγείας, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε αποφάσεις σχετικά με το εάν απαιτούνται ειδικές 
χημικές ουσίες ή θερμοκρασίες νερού για τον ιό που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Εάν υπάρχει επιδημική έξαρση της νόσου COVID-19 στις εγκαταστάσεις σας, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τα συνηθισμένα πρωτόκολλα καθαρισμού 
μολυσματικών ασθενειών μαζί με συμβουλές από την κυβέρνησή σας, τις τοπικές υγειονομικές αρχές ή/και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η χρήση νερού με σαπούνι είναι αποτελεσματική για τον καθαρισμό του κορωνοϊού από τις επιφάνειες και η χρήση άλλων χημικών ουσιών ή/και νερού σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν αυτό απαιτείται ήδη από τα 
κανονικά σας πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας. Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικής ποσοτήτας σαπουνιού και νερού εξασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιείτε μόνο τόσο όσο χρειάζεται για τη δημιουργία αφρού που να καλύπτει ολόκληρη την 
επιφάνεια που καθαρίζετε. Τα υφάσματα μπορούν να πλυθούν σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες πλύσης.

Οι επιφάνειες μπορούν να ξεπλυθούν απευθείας κάτω από μια βρύση ή έναν εύκαμπτο σωλήνα, χρησιμοποιώντας τους κανονικούς κύκλους του πλυντηρίου πιάτων ή ρούχων σας ή σκουπίζοντας με ένα υγρό πανί. Δεν χρειάζεται να 
ξεπλένετε τις επιφάνειες με νερό σε υψηλότερες θερμοκρασίες, εκτός εάν το κάνετε ήδη αυτό ως μέρος των κανονικών πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας.

Ορισμένες επιφάνειες δεν είναι κατάλληλες για σαπούνι και νερό όπως για παράδειγμα, τα τηλεχειριστήρια τηλεόρασης, οι οθόνες αφής και άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση χημικές ουσίες, αναζητήστε αυτές που είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικές έναντι του κορωνοϊού, αλλά έχουν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα προϊόντα 
που περιέχουν τουλάχιστον 70% αλκοόλ. Τα μαντηλάκια μιας χρήσης μπορούν να αποφευχθούν χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι ψεκασμού που να καλύπτει το επαναχρησιμοποιήσιμο πανί με το οποίο θα σκουπίζετε καλά τον εξοπλισμό 
και μετά θα το πλένετε ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες πλύσης σας. Κάντε κλικ ΕΔΩ (σύνδεσμος στα αγγλικά) για αξιόπιστη καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη χημικών καθαρισμού σε σχέση με τον ιό που προκαλεί 
τη νόσο COVID-19 που έχει παραχθεί από τα Green Fins (σύνδεσμος στα αγγλικά) και αναθεωρήθηκε από το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΟΗΕ. Παρόλο που πρόκειται για έναν οργανισμό αειφόρου κατάδυσης, αυτές οι πληροφορίες 
είναι χρήσιμες και για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων.

Η πλαστική μεμβράνη ή το περιτύλιγμα δεν προσφέρουν αποτελεσματική προστασία για την αποφυγή μετάδοσης σε οποιαδήποτε επιφάνεια (π.χ. τηλεχειριστήρια, μαξιλάρια) καθώς οι πλαστικές επιφάνειες μπορούν να μολυνθούν, ειδικά 
εάν το προσωπικό δεν ακολουθεί βασικούς κανόνες πρόληψης της μετάδοσης. Επομένως, η ελαχιστοποίηση της επαφής με τις επιφάνειες μεταξύ των καθαρισμών (βλ. παρακάτω στην ενότητα «Απομόνωση επιφανειών») καθώς και η 
διασφάλιση ότι τα μέλη του προσωπικού φορούν τη μάσκα και πλένουν τα χέρια τους πριν και μετά την επαφή με μια επιφάνεια, αποτελούν τα πιο αξιόπιστα μέτρα πρόληψης.

Ο πιο περιβαλλοντικά αποτελεσματικός τρόπος στεγνώματος των σκληρών επιφανειών και των υφασμάτων είναι να τα αφήνετε να στεγνώσουν στον αέρα, φυσικά, ωστόσο αυτό πρέπει να αποφεύγεται σε μικρότερους κλειστούς χώρους ή 
όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να μολύνουν εκ νέου τις επιφάνειες. Εάν το στέγνωμα με φυσικό αερισμό δεν είναι εφικτό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια καθαρή επαναχρησιμοποιούμενη πετσέτα που είστε βέβαιοι 
ότι δεν είναι μολυσμένη ή τον κανονικό εξοπλισμό στεγνώματος (π.χ. στεγνωτήριο ρούχων) ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες σας.

Μετά τον καθαρισμό, πρέπει να φροντίζετε να αποθηκεύετε τα αντικείμενα με τρόπο που να αποφεύγεται η μόλυνσή τους. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση ότι το προσωπικό που χειρίζεται αυτά τα αντικείμενα έχει καθαρά χέρια και 
φοράει κάλυμμα προσώπου.
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε αξιόπιστες πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες (και στα ελληνικά) από το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων) σχετικά με τον καθαρισμό σε χώρους μη υγειονομικής περίθαλψης και προσέξετε ότι υπάρχει 
διαφορά μεταξύ μιας εγκατάστασης όπου υπήρξε γνωστή επιδημική εστία/λοίμωξη και μιας όπου γίνεται γενική πρόληψη. Κάντε κλικ ΕΔΩ (σύνδεσμος στα αγγλικά) για την καθοδήγηση του ΠΟΥ σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων 
προτάσεων σχετικά με την ελάχιστη απαιτούμενη δοσολογία λευκαντικού (απολυμαντικής χλωρίνης) εάν θα χρησιμοποιηθεί.

Απομόνωση των επιφανειών έως ότου τα σωματίδια 
του ιού δεν θα είναι πλέον μεταδοτικά

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «New England Journal of Medicine» τον Απρίλιο του 2020 έδειξε ότι ο ιός που προκαλεί τη νόσο COVID-19 μπορούσε να επιβιώσει σε επιφάνειες μέχρι και 72 ώρες (Η αντοχή του SARS-CoV-2 στα 
αερολύματα και τις επιφάνειες σε σύγκριση με τον SARS-CoV-1 - σύνδεσμος στα αγγλικά). Αυτό δείχνει ότι είναι δυνατόν να αποφευχθεί η μετάδοση μέσω επιφανειών με την απομόνωσή τους παράλληλα με τις κανονικές ρουτίνες 
καθαρισμού. Για παράδειγμα, οι πετσέτες θα μπορούσαν να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν σε απομόνωση για 72 ώρες πριν το κανονικό τους πλύσιμο, τα καθαρισμένα δωμάτια θα μπορούσαν να αφεθούν άθικτα για 72 ώρες πριν 
επιτραπεί στους νέους πελάτες να εισέλθουν και τα μη ευπαθή προϊόντα θα μπορούσαν να απομονωθούν για 72 ώρες πριν αγγιχτούν από το προσωπικό.

Μέτρα πρόληψης μετάδοσης από επιφάνειες

Ενώ ο κορωνοϊός μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να επιβιώσει πάνω σε επιφάνειες και να μεταδοθεί σε ένα άλλο άτομο αφού αγγίξει μια μολυσμένη επιφάνεια. Για παράδειγμα, ένα μολυσμένο άτομο βήχει σε ένα 

τραπέζι, αφήνοντας τον ιό στην επιφάνεια του τραπεζιού. Ένα άλλο άτομο αγγίζει το τραπέζι ενώ ο ιός εξακολουθεί να είναι μεταδοτικός, στη συνέχεια αγγίζει τη μύτη του και μολύνεται. Αυτό ονομάζεται επιφανειακή μετάδοση. Όταν αναφερόμαστε σε 

επιφάνειες σε αυτό το έγγραφο καθοδήγησης, συμπεριλαμβάνουμε σκληρές ή/και μη πορώδεις επιφάνειες όπως πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, ξύλο και κεραμικά, καθώς και μαλακές ή/και πορώδεις επιφάνειες όπως λινά, ρούχα και άλλα υφάσματα.

https://get.greenfins.net/GF_Eng_Covid19DisinfectingGuidelines_A4_pdf
https://www.greenfins.net/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-considerations-for-the-cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-in-the-context-of-covid-19-in-non-health-care-settings
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973


Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

Πρόκειται για κάθε είδος εξοπλισμό που μπορεί να φορέσει ένα άτομο για να προστατευθεί από κάποιον κίνδυνο. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ΜΑΠ που μπορεί να είναι ήδη γνωστά στους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων:

ΜΑΠ γενικής ασφάλειας στο χώρο εργασίας: Πρόκειται για εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε για την προστασία του προσωπικού από χημικά και κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και για την υγιεινή των τροφίμων. Δεν υπάρχει 

καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αγοράζετε, να αποθηκεύετε, να χρησιμοποιείτε και να απορρίπτετε τα συγκεκριμένα ΜΑΠ στο χώρο εργασίας σας, επειδή θα πρέπει ήδη να ακολουθείτε τις κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές υγείας και 

ασφάλειας που καλύπτουν αυτά τα θέματα. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να λάβετε πρόσθετες προφυλάξεις για να καθαρίσετε ή να απομονώσετε κάποιο μέρος αυτού του εξοπλισμού ώστε να αποτρέψετε τη μετάδοση του κορωνοϊού, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις κοινόχρηστων ΜΑΠ

ΜΑΠ Ιατρικής διαβάθμισης: Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως από τα νοσοκομεία για την πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών και για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των 

εργαστηρίων και των επειγόντων περιστατικών από λοιμώξεις. Η Travelife δεν μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με την αγορά, τη χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη αυτού του εξοπλισμού σε περίπτωση που επιλέξετε να τον 

χρησιμοποιήσετε, ούτε σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις τοπικές υγειονομικές αρχές ή να ακολουθήσετε σχετικές οδηγίες από τον ΠΟΥ.

Γενικά ΜΑΠ για τη νόσο COVID-19: Αυτά περιλαμβάνουν γάντια και καλύμματα προσώπου/μάσκες για χρήση από το μέσο εργαζόμενο και το κοινό, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού. Υπάρχουν μερικά σημαντικά θέματα που 

θα πρέπει να θυμάστε για αυτόν τον τύπο ΜΑΠ, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω.

Σκοπός και προφυλάξεις Προμήθειες Επαναχρησιμοποίηση και απόρριψη

Γάντια

Τα γάντια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη μετάδοση του κορωνοϊού, 
διότι η εξωτερική επιφάνειά τους μπορεί να μολυνθεί με τον ίδιο τρόπο 
όπως και τα γυμνά χέρια.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι μπορεί να επιθυμούν να φορούν γάντια για να 
προστατεύσουν το δέρμα τους από τις επιπτώσεις του συχνού 
πλυσίματος των χεριών που απαιτείται για την πρόληψη της μετάδοσης 
των ιών (π.χ. σκασμένο ή ξηρό δέρμα). Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
υπάλληλοι πρέπει να ενημερώνονται ότι πρέπει να πλένουν τα χέρια 
τους -φορώντας τα γάντια- τόσο συχνά και προσεκτικά, όσο θα έπλεναν 
και τα γυμνά χέρια και να αποφεύγουν να αγγίζουν το πρόσωπό τους και 
άλλες επιφάνειες πριν από κάθε πλύσιμο.

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα γάντια δεν πρέπει να μοιράζονται μεταξύ του 
προσωπικού.

Επαναχρησιμοποιήσιμα γάντια: Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον οι 
εργαζόμενοι προστατεύουν απλώς τα χέρια τους από την ταλαιπωρία του τακτικού 
πλυσίματος των χεριών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για συχνό 
πλύσιμο με τον ίδιο τρόπο όπως τα γυμνά χέρια.

Γάντια μιας χρήσης: Όταν αγοράζετε γάντια μιας χρήσης, το λατέξ (φυσικό 
καουτσούκ) είναι η καλύτερη επιλογή από άποψη βιωσιμότητας, καθώς πρόκειται 
για ένα φυσικό προϊόν που είναι βιοαποδομήσιμο με πολύ πιο αξιόπιστο και 
γρηγορότερο ρυθμό από άλλους τύπους λάστιχου (συνθετικού καουτσούκ) που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γαντιών μιας χρήσης.

Ωστόσο, καθώς ορισμένα άτομα μπορεί να είναι αλλεργικά στο λατέξ, σας 
συνιστούμε να αγοράζετε γάντια χωρίς λατέξ μόνο για τα άτομα αυτά και να 
χρησιμοποιείτε γάντια λατέξ ως τη βασική σας προμήθεια. Τα γάντια χωρίς λατέξ 
θα είναι λογικά γάντια νιτριλίου που κατασκευάζονται από συνθετικό καουτσούκ.

Επαναχρησιμοποιήσιμα γάντια: Αυτά δεν πρέπει να μοιράζονται μεταξύ των εργαζομένων και αυτό σημαίνει ότι 
μπορούν να πλυθούν ενόσω φοριούνται από ένα μέλος του προσωπικού, εφόσον ακολουθούνται οι κατάλληλες τεχνικές 
πλυσίματος χεριών. Θα πρέπει επίσης να δίνεται οδηγία στο προσωπικό να πλένουν οποιοδήποτε μέρος του γαντιού 
εκτείνεται πάνω από τον καρπό και τα χέρια τους. Θυμηθείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το 
πλύσιμο των γαντιών, ειδικά εάν θα τα βάλετε στο πλυντήριο. Θα πρέπει ακόμα να αντικαθίστανται μόλις εμφανίσουν 
σημάδια φθοράς και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, επομένως θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα κανονικά μικτά 
απορρίμματα.

Γάντια μιας χρήσης: Τα γάντια από λατέξ και νιτρίλιο δεν είναι ανακυκλώσιμα, γι 'αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στα κανονικά μικτά απορρίμματα. Μερικά γάντια νιτριλίου ισχυρίζονται ότι είναι βιοαποδομήσιμα, ωστόσο αυτό 
συνήθως περιλαμβάνει ειδικές συνθήκες που πρέπει να πληρούνται, όπως να περιβάλλονται από οργανικά απόβλητα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σωστά.
Εάν ανησυχείτε για μόλυνση στα απορρίμματά σας από χρησιμοποιημένα γάντια, θα μπορούσατε να τα απομονώσετε 
κάπου με ασφαλή τρόπο για τουλάχιστον 72 ώρες πριν τα απορρίψετε κανονικά.

Μάσκες 
(μη-

ιατρικής 
διαβάθμιση

ς)

Οι επαναχρησιμοποιήσιμες υφασμάτινες μάσκες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως μέσο πρόληψης της εξάπλωσης μολυσμένων 
σωματιδίων από ένα προσβεβλημένο άτομο σε άλλα άτομα και 
επιφάνειες. 

Δεν πρέπει να βασίζεστε ότι μπορεί να αποτρέψουν κάποιον από το να 
μολυνθεί από τον ιό, καθώς μόνο τα ΜΑΠ ιατρικής διαβάθμισης 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αυτό το επίπεδο προστασίας.

Οι επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες δεν πρέπει να μοιράζονται μεταξύ 
του προσωπικού. Πρέπει να έχετε μια αυστηρή πολιτική ότι κανένα 
άτομο δεν επιτρέπεται να αγγίζει ή να χειρίζεται τη μάσκα άλλου 
ατόμου, εκτός εάν εκτελεί καθήκοντα καθαρισμού των μασκών 
σύμφωνα με τις πολιτικές σας.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε μάσκες μίας χρήσης, πρέπει να τις 
αντιμετωπίζετε με το ίδιο επίπεδο φροντίδας που χειρίζεστε 
οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα ενδέχεται να έχουν κίνδυνο 
επιφανειακής μετάδοσης. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι 
οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί τους πλένει τα χέρια του πριν και 
μετά από αυτήν και ότι απομονώσετε την αποθήκευση αυτών των 
μασκών με τρόπο που να αποτρέπει τη μόλυνση.

Επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες: Οι μάσκες μη-ιατρικής διαβάθμισης μπορούν να 
κατασκευαστούν από επαναχρησιμοποιήσιμα υφάσματα που δεν έχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις πλύσης, αρκεί να πλένονται καλά με σαπούνι/απορρυπαντικό. Πρέπει 
να αντικαθίστανται όταν το ύφασμα εμφανίσει σημάδια φθοράς ή καταστραφεί.

Οι μάσκες αυτές είναι δυνατόν να κατασκευαστούν από επαναχρησιμοποιημένο 
ύφασμα που είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
περιέχει επιβλαβείς ουσίες ή είναι πολύ εύφλεκτο, και θα πρέπει να καλύπτουν 
πλήρως τη μύτη και το στόμα ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπουν σε όποιον τις φοράει 
να αναπνέει κανονικά. Πολλές κυβερνήσεις έχουν παράσχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα καλύτερα υλικά και μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Κάνοντας 
κλικ ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε στα αγγλικά μια μελέτη σχετικά με τις 
υφασμάτινες μάσκες και την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών υλικών.

Μάσκες μιας χρήσης: Στο πλαίσιο της αποτροπής της εξάπλωσης της λοίμωξης 
από αυτόν που φορά τη μάσκα, δεν υπάρχουν γνωστά οφέλη από τη χρήση 
μασκών μιας χρήσης σε σχέση με τις επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επαναχρησιμοποιήσιμες έχουν πλυθεί και διαχειριστεί σωστά. 

*** Δεν μπορούμε να δώσουμε συμβουλές σχετικά με την αγορά μασκών 
ιατρικής διαβάθμισης ***

Επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες: Αυτές μπορούν να πλυθούν και να στεγνώσουν με τον ίδιο τρόπο που συνήθως 
πλένετε τις πετσέτες και τα σεντόνια σας. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός σας είναι καλά συντηρημένος και ότι 
ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη λειτουργία του πλυντηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της σωστής 
δόσης απορρυπαντικού/σαπουνιού. Εάν ανησυχείτε για μόλυνση από τις χρησιμοποιημένες μάσκες, εξετάστε το 
ενδεχόμενο να τις απομονώσετε σε κάποιο ασφαλές μέρος για 72 ώρες πριν ακολουθήσετε τις συνήθεις μεθόδους 
πλύσης.

Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα των μασκών, ένα άτομο με καθαρά χέρια και φορώντας ένα κάλυμμα προσώπου θα 
πρέπει να τις τοποθετήσει σε ένα μέρος που θα τις διατηρήσει ασφαλείς από μόλυνση μέχρι να χρησιμοποιηθούν. Τα 
άτομα πρέπει να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους πριν πάρουν μια αποθηκευμένη μάσκα και την τοποθετήσουν στο 
πρόσωπό τους.

Εάν οι συνήθεις όροι εργασίας σας απαιτούν από τους υπαλλήλους να πλένουν τις στολές τους στο σπίτι τους, τότε αυτό 
μπορεί να ισχύσει και για τις επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες τους με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται η παραπάνω 
οδηγία. Όταν μια επαναχρησιμοποιήσιμη υφασμάτινη μάσκα φθαρεί ή καταστραφεί, θα πρέπει να απορρίπτεται με τον 
συνηθισμένο τρόπο και δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. 

Μάσκες μίας χρήσης: Αυτές δεν είναι ανακυκλώσιμες, επομένως θα πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά μικτά 
απορρίμματα. Εάν ανησυχείτε για τη μόλυνση των απορριμμάτων σας από τις χρησιμοποιημένες μάσκες, μπορείτε να τις 
απομονώσετε σε κάποιο ασφαλές μέρος για 72 ώρες προτού τις απορρίψετε κανονικά.

*** Δεν μπορούμε να δώσουμε συμβουλές για την απόρριψη μασκών ιατρικής διαβάθμισης ***

https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsnano.0c03252/suppl_file/nn0c03252_si_001.pdf


Παροχή τροφίμων και ποτών

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η διαχείριση ή η κατανάλωση τροφίμων και ποτών σχετίζεται με τη νόσο 

COVID-19. Ωστόσο, στις εγκαταστάσεις σας θα πρέπει να εφαρμόζετε ήδη μέτρα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής που να αποτρέπουν τη 

μετάδοση οποιουδήποτε είδους ιού ή βακτηριδίων από ένα άτομο σε τρόφιμα ή το αντίστροφο.

Το κύριο μέλημα κατά την παροχή γευμάτων και ποτών είναι η διασφάλιση ότι οι επιφάνειες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μετάδοσης. 

Τέτοιες επιφάνειες μπορεί να είναι τα τραπεζάκια, τα μπαρ, οι χαρτοπετσέτες, τα πιάτα, τα μαχαιροπίρουνα, τα ποτήρια, τα κύπελλα και 

γενικά τα σκεύη σερβιρίσματος. Η χρήση πλαστικών αναλώσιμων αντικειμένων δεν μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης με αυτόν τον τρόπο

περισσότερο από το να διασφαλίζετε ότι οι ανωτέρω επιφάνειες έχουν απολυμανθεί σωστά ή/και απομονωθεί μεταξύ των χρήσεων και 

ότι ακολουθείτε τα βασικά μέτρα πρόληψης, όπως η τήρηση αποστάσεων, το συχνό πλύσιμο των χεριών και η χρήση ενός καλύμματος 

προσώπου που πιθανώς εμποδίζει μολυσμένα σωματίδια να προσγειωθούν στις διάφορες επιφάνειες.

Για παράδειγμα, μια ατομική μερίδα μαρμελάδας σε πλαστική συσκευασία μπορεί να είναι εξίσου μεταδοτική με μια ατομική μερίδα 

μαρμελάδας σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο βάζο εάν το άτομο που τη σερβίρει έχει κορωνοϊό και μεταφέρει μολυσμένα σωματίδια στο 

αντικείμενο που στη συνέχεια θα αγγιχθεί από κάποιο άτομο που δεν έχει τον ιό και το οποίο με τη σειρά του θα αγγίξει το πρόσωπό του. 

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης από μια τέτοια κατάσταση, κάθε αντικείμενο πρέπει να απολυμαίνεται πριν τη χρήση, 

συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών ειδών μιας χρήσης και οτιδήποτε είναι τυλιγμένο σε πλαστικό, επομένως τα αντικείμενα μιας 

χρήσης δεν  αποτρέπουν μια επιχείρηση από το να πρέπει να ακολουθήσει κατάλληλες διαδικασίες καθαρισμού.

Κάντε κλικ ΕΔΩ (σύνδεσμος στα αγγλικά) για να διαβάσετε πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα τρόφιμα και τη νόσο 

COVID-19 ή κάντε κλικ ΕΔΩ (σύνδεσμος στα αγγλικά) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα από τα Κέντρα Ελέγχου και 

Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ (CDC) και κάντε κλικ ΕΔΩ (σύνδεσμος στα ελληνικά). Επίσης, κάντε κλικ ΕΔΩ για να εισέλθετε στην ειδική 

διαδικτυακή εφαρμογή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) για την κατάρτιση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός, μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, κάθε ξενοδοχείο που θα 

λειτουργήσει, θα λαμβάνει το διαμορφωμένο υγειονομικό πρωτόκολλο που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του και στις υπηρεσίες που

παρέχει. Επίσης, τα μέλη του ΞΕΕ, θα έχουν άμεση αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε κάθε τυχόν επικαιροποίηση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων. Επιπλέον, στην πλατφόρμα θα αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό που θα παραχθεί με ευθύνη του ΕΟΔΥ και

του Υπουργείο Τουρισμού.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/questions-relating-to-food-businesses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html
https://bioiatriki.gr/koronoios-trofima
https://www.grhotels.gr/eidiki-diadiktyaki-efarmogi-tou-ksee-gia-tin-katartisi-ton-eidikon-ygeionomikon-protokollon/


Δωμάτια επισκεπτών

Ο καλός αερισμός των δωματίων μεταξύ της εισόδου διαφορετικών πελατών και η ελαχιστοποίηση του αριθμού των φορών που το προσωπικό εισέρχεται σε ένα δωμάτιο κατά τη διάρκεια της διαμονής των επισκεπτών είναι 

δύο από τους ασφαλέστερους τρόπους για την αποφυγή μετάδοσης. Βεβαιωθείτε ότι όταν μέλη του προσωπικού μπαίνουν σε ένα δωμάτιο επισκεπτών, έχουν ακολουθήσει τα βασικά προληπτικά μέτρα για το σωστό πλύσιμο 

των χεριών τους και φορούν ένα κάλυμμα προσώπου και ότι αυτά τηρούνται κάθε φορά που τυχόν αντικείμενα αγγίζονται ή μεταφέρονται μέσα και έξω από το δωμάτιο. Με τις τεχνικές απομόνωσης μεταξύ της παραμονής 

διαφορετικών πελατών, τα δωμάτια μπορούν να καθαρίζονται με τον κανονικό τρόπο και χωρίς τη χρήση ειδικών χημικών ουσιών ή εξοπλισμού, αρκεί να παρέχετε επαρκή προστασία στο προσωπικό που τα καθαρίζει. Μια 

πινακίδα μπορεί να τοποθετηθεί στην πόρτα του κάθε δωματίου, ώστε τόσο το προσωπικό όσο και οι επισκέπτες να γνωρίζουν πότε αυτό καθαρίστηκε τελευταία φορά και ότι κανείς δεν έχει εισέλθει από τότε.

Ακολουθούν ορισμένες άλλες ιδέες για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της διαμονής επισκεπτών στο δωμάτιο με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

COVID-19. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν προσβληθεί, θα πρέπει να ακολουθήσετε συμβουλές από αξιόπιστες τοπικές υγειονομικές αρχές ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: -

― Εφαρμόστε αυστηρά την πολιτική επαναχρησιμοποίησης των λευκών ειδών, ώστε σεντόνια και πετσέτες να μην αλλάζουν καθημερινά για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης από επιφάνειες, αλλά και ο αριθμός των 

φορών που το προσωπικό μπαίνει στα δωμάτια. Οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια ότι εάν χρειάζονται συχνότερη αλλαγή θα πρέπει να το ζητήσουν καθώς και τους λόγους για τους οποίους έχετε 

εφαρμόσει την σχετική πολιτική. Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε επιπλέον πετσέτες στα δωμάτια για να αποφύγετε τα συνεχή αιτήματα από τους πελάτες για αντικαταστάσεις και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πολλά 

προφανή και εύκολα μέρη όπου οι επισκέπτες να κρεμάσουν τις υγρές πετσέτες για να στεγνώσουν στο μπάνιο.

― Τα ίδια βασικά προληπτικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται από το προσωπικό και για τον καθαρισμό των δωματίων που χρησιμοποιούνται ήδη από πελάτες. Τα δωμάτια πρέπει να αερίζονται καλά και οι επισκέπτες δεν 

πρέπει να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται ο καθαρισμός. Εξετάστε την εφαρμογή ενός συστήματος παραγγελιών για τα αντικείμενα που συνήθως πρέπει να αναπληρώνετε ή να αλλάζετε καθημερινά, 

όπως τα είδη του μίνι μπαρ, τις μερίδες του καφέ και τους κάδους απορριμμάτων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση μιας έντυπης φόρμας που ο επισκέπτης συμπληρώνει και στη συνέχεια κρεμάει έξω από την πόρτα 

του δωματίου ή μια ς εφαρμογής για έξυπνα κινητά. Τα αντικείμενα θα μπορούσαν να αφήνονται έξω από την πόρτα και θα πρέπει να υπενθυμίζετε στο προσωπικό σας να τηρεί τις πολιτικές πλυσίματος χεριών και χρήσης 

μάσκας προσώπου κατά το χειρισμό τους. Θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης επαναγεμιζόμενων και επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων για το σκοπό αυτό, τα οποία θα απολυμαίνονται καταλλήλως 

μεταξύ των χρήσεων ( π.χ. βάζα καφέ, μπουκάλια) ώστε να έχετε μείωση των απορριμμάτων. Οι συσκευές διανομής νερού που ενεργοποιούνται χωρίς άγγιγμα είναι μια εξαιρετική ιδέα για τη μείωση των απορριμμάτων, 

εφόσον οι επισκέπτες ενημερώνονται να χρησιμοποιούν μόνο το δικό τους μπουκάλι νερού κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

― Οι ατομικές πλαστικές συσκευασίες ή/και το πλαστικό περιτύλιγμα αναλώσιμων μπάνιου (σαμπουάν, μαλακτικό κ.λπ.) δεν προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια από τα επαναγεμιζόμενα δοχεία διανομής 

σαπουνιού/αφρόλουτρου/σαμπουάν, καθώς και τα δύο θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από κάθε νέο πελάτη για να αποφευχθεί τυχόν μετάδοση. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές αυτές εξακολουθούν να συνιστώνται για τη 

μείωση των απορριμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα οροφοκομίας λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για τον καθαρισμό και τον χειρισμό τους μεταξύ της διαμονής διαφορετικών επισκεπτών. Συνιστάται 

να ενημερώνετε με σαφή τρόπο τους επισκέπτες σας ότι οι συσκευές αυτές (και κάθε άλλος εξοπλισμός) έχουν απολυμανθεί σωστά ώστε να αποφεύγεται η ζήτηση ειδών μίας χρήσης.

― Πρέπει να παρέχετε γραπτές πληροφορίες και πινακίδες στους επισκέπτες σας που να εξηγούν τα μέτρα που ήδη λαμβάνετε εσείς και ποια μέτρα περιμένετε να αναλάβουν εκείνοι. Θα πρέπει να αποφασίσετε πώς θα 

αντιμετωπίζετε τους πελάτες που δεν ακολουθούν τις πολιτικές σας (π.χ. επισκέπτες που επιμένουν στην καθημερινή αλλαγή των σεντονιών) και να βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας γνωρίζει πώς θα χειριστεί αυτές τις 

καταστάσεις με την υποστήριξη της διοίκησης.

― Η διασφάλιση καλού αερισμού στα δωμάτια μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με το άνοιγμα των παραθύρων και της μπαλκονόπορτας. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε μέτρα για να 

είστε βέβαιοι ότι οι επισκέπτες σας θα λαμβάνουν υπενθύμιση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της πρακτικής όταν τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης είναι εν λειτουργία στα δωμάτια. Στην περίπτωση που τα 

συστήματα αυτά δεν απενεργοποιούνται αυτόματα από αισθητήρες, τότε θα πρέπει να υπενθυμίζεται στους επισκέπτες να τα απενεργοποιούν όταν ανοίγουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά 

υγρασίας, θα πρέπει να υπενθυμίζετε στους επισκέπτες σας την πιθανότητα σχηματισμού συμπύκνωσης στο δάπεδο όταν τα παράθυρα και οι πόρτες είναι ανοιχτά, δημιουργώντας δυνητικά τον κίνδυνο ολίσθησης.



Συχνές ερωτήσεις

Το τύλιγμα ενός αντικειμένου σε πλαστικό εμποδίζει τη μετάδοση του κορωνοϊού;

Δεν υπάρχει πρόσθετη προστασία επειδή το εξωτερικό του περιτυλίγματος θα μπορούσε να μολυνθεί. Επίσης, εκτός εάν τα περιεχόμενα έχουν συσκευαστεί τουλάχιστον 72 ώρες νωρίτερα, θα μπορούσαν επίσης να είναι μολυσμένα. 

Επομένως, αυτή η πρακτική θα πρέπει να αποφεύγεται ώστε να μειώνονται τα πλαστικά απορρίμματα.

Πρέπει να χρησιμοποιούμε λευκαντικό (απολυμαντική χλωρίνη) για τον καθαρισμό αντικειμένων; Τι γίνεται με άλλες χημικές ουσίες;

Η απολυμαντική χλωρίνη και άλλες χημικές ουσίες δεν είναι πιο αποτελεσματικές στον καθαρισμό του κορωνοϊού από μια επιφάνεια από το ενδεδειγμένο πλύσιμο με σαπούνι και νερό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτούς τους τύπους 

χημικών μόνο εάν αποτελούσαν μέρος των κανονικών σας πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας και πριν από την εμφάνιση της νόσου COVID-19. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 4 σχετικά με τον καθαρισμό επιφανειών και 

συνιστάται (πάντα) να αξιολογείτε διαρκώς τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιείτε αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις που είναι ασφαλέστερες για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Πρέπει τα προϊόντα να πλένονται με νερό σε υψηλότερες θερμοκρασίες από ότι συνήθως;

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις θερμοκρασίες του νερού που προβλέπονται στα κανονικά σας πρωτόκολλα και μεθόδους καθαρισμού. Το νερό της βρύσης σε κανονική θερμοκρασία δωματίου είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί στον 

καθαρισμό του κορωνοϊού από υφάσματα και επιφάνειες. Άλλωστε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Travelife, πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι ο εξοπλισμός σας (π.χ. πλυντήριο πιάτων και ρούχων) είναι καλά συντηρημένος και οι οδηγίες 

του κατασκευαστή ακολουθούνται πιστά.

Χρειάζεται ΜΑΠ ιατρικής διαβάθμισης για την προστασία του προσωπικού μας;

Η Travelife δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με μια τέτοια απόφαση. Είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσετε με βάση τη δική σας εκτίμηση κινδύνου και σε συνεννόηση με αξιόπιστους ιατρικούς εμπειρογνώμονες που κατανοούν 

επίσης τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το προσωπικό σας. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση καλυμμάτων προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των πλενόμενων, υφασμάτινων μασκών, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της 

εξάπλωσης του ιού παράλληλα με την τήρηση αποστάσεων, το συχνό, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και τον κατάλληλο καθαρισμό πιθανώς μολυσμένων επιφανειών που ενδεχομένως να αγγίξουν οι επισκέπτες και το προσωπικό σας.

Τι γίνεται με τις οθόνες αφής που χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε πληροφορίες στους επισκέπτες μας σχετικά με θέματα και δράσεις αειφορίας;

Θα μπορούσατε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να εκτυπώσετε τις πληροφορίες αυτές σε κάποιες αφίσες -αντί για τις οθόνες αφής- που μπορούν να διαβαστούν από τους επισκέπτες χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν το χαρτί. Ορισμένα 

ξενοδοχεία μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες στο εσωτερικό τηλεοπτικό κανάλι τους και άλλα εφαρμόζουν ειδικές διαδικασίες, όπως η τοποθέτηση αυτόματων σταθμών απολύμανσης χεριών (που ενεργοποιούνται χωρίς άγγιγμα), δίπλα 

στις οθόνες αφής με κατάλληλη σήμανση, σε συνδυασμό με συχνό καθαρισμό των οθονών από το προσωπικό.

Μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιούμε διανομείς νερού και επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια νερού; 

Τα επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια νερού είναι αποδεκτά εφόσον δεν είναι κοινόχρηστα και απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Οι συσκευές διανομής νερού που ενεργοποιούνται χωρίς άγγιγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μείωση του κινδύνου μετάδοσης ή μπορείτε απλά να διασφαλίσετε ότι οι επισκέπτες δεν μπορούν να ξαναγεμίσουν τα μπουκάλια μόνοι τους, αναθέτοντας το ρόλο αυτό σε ένα μέλος του προσωπικού που έχει εκπαιδευτεί να πλένει τα χέρια 

μεταξύ των γεμισμάτων και που φοράει μάσκα.

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλαστικά ή/και κύπελλα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα και πιάτα μίας χρήσης;

Όχι. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο ένα αντικείμενο, μαζί με το αν είναι μίας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήσιμο, δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο το να ακολουθείτε πιστά τα βασικά πρωτόκολλα πρόληψης της μετάδοσης του 

κορωνοϊού, ήτοι το συχνό πλύσιμο των χεριών, τη χρήση μάσκας, την απολύμανση αντικειμένων μεταξύ χρήσεων και την απομόνωση καθαρών αντικειμένων μακριά από ενδεχόμενη μόλυνση πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Τι γίνεται με σημεία όπως οι χειρολαβές στις πόρτες και τα κουμπιά στους ανελκυστήρες;

Μερικά ξενοδοχεία τοποθετούν μέλη του προσωπικού με κατάλληλα ΜΑΠ για να ανοίγουν πόρτες και να λειτουργούν τους ανελκυστήρες. Άλλα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν σταθμούς απολύμανσης χεριών μαζί με κατάλληλη σήμανση σε 

συνδυασμό με συχνό καθαρισμό.



Κάντε κλικ πάνω στις εικόνες για να επισκεφθείτε την σχετική  ιστοσελίδα

Πληροφοριακά 
γραφήματα 

(infographics)
Σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
πληροφοριακά γραφήματα 
είναι διαθέσιμα σε πολλές 

γλώσσες

Αξιόπιστοι ιστότοποι

ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
Συμβουλές για το κοινό (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Κοινοί μύθοι για τη νόσο COVID-19 (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19 (σύνδεσμος στα 
αγγλικά)
Βίντεο: πώς να φοράτε υφασμάτινη μάσκα (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Βίντεο: βήματα για την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου COVID-19
(σύνδεσμος στα αγγλικά)
Λειτουργικά ζητήματα για τον κλάδο τουριστικών καταλυμάτων
(σύνδεσμος στα αγγλικά)
Κατάλογος οργανισμών με αξιόπιστη έρευνα και πληροφοριακό υλικό
(σύνδεσμος στα αγγλικά)
Χώρα και τεχνική καθοδήγηση (σύνδεσμος στα αγγλικά)

ECDC (European Centre for Disease Control - Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων) -
πολλές από αυτές τις σελίδες είναι πολύγλωσσες
Κατάλογος ιστότοπων χωρών όπου μπορείτε να βρείτε πολυγλωσσικές συμβουλές
Χρησιμοποιώντας μάσκες για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου
Καθαρισμός σε χώρους μη υγειονομικής περίθαλψης και υγειονομικής περίθαλψης 
(περιλαμβάνει συμβουλές για χημικές ουσίες που είναι αποτελεσματικές)
Πληροφορίες και προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση γαντιών για την αποφυγή 
μετάδοσης
Βίντεο που δείχνει πώς να πλένετε σωστά τα χέρια σας
Σκέψεις σχετικά με τα μέτρα κοινωνικής απόστασης
Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού στο πλαίσιο της νόσου COVID-19

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών
Ενημερωτικά δελτία για τη διαχείριση αποβλήτων λόγω της νόσου COVID-19
(σύνδεσμος στα αγγλικά)

Green Fins (αειφόρος κατάδυση για διατήρηση της θάλασσας)
Περιβαλλοντικά βέλτιστη πρακτική για χημικούς καθαριστικούς παράγοντες
(σύνδεσμος στα αγγλικά)

UKRI (UK Research and Innovation - Έρευνα και Καινοτομία στο Ηνωμένο Βασίλειο)
Coronavirus - εξήγησε η επιστήμη (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Τι είναι το coronavirus; (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Απολύμανση επιφανειών (σύνδεσμος στα αγγλικά)

WTTC (World Travel and Tourism Council -Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και 
Τουρισμού)
Πρωτόκολλα φιλοξενίας στη νέα κανονικότητα (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την νόσο COVID-19 (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Οδηγοί και 
ηλεκτρονική μάθηση

ABTA (UK Travel Association - Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 
του Ηνωμένου Βασιλείου)
Τα μέλη της Travelife μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο λήψης του οδηγού της ABTA για Ανάκαμψη μετά την 
Πανδημία και του Τεχνικού Οδηγού Υγείας και Ασφάλειας για 
Καταλύματα στη Ζώνη Μέλους.

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για τα πλαστικά
Οι GreenerGuest και Intertek Cristal έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να 
δημιουργήσουν μια διαδραστική ηλεκτρονική εκπαίδευση για ξενοδόχους 
με έμφαση στη μείωση του πλαστικού, ενώ πληρούν τα υγειονομικά 
πρότυπα. Πατήστε εδώ για αποκτήσετε πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση.

Καθοδήγηση του GTPI (Global Tourism Plastics Initiative - Παγκόσμια 
Πρωτοβουλία για το Πλαστικό στον Τουρισμό)
Η GTPI προτείνει διάφορες συστάσεις στον τουριστικό κλάδο ώστε να 
συνεχίσει να αναλαμβάνει δράση για τον περιορισμό της πλαστικής 
ρύπανσης και κατά τη φάση ανάκαμψης από την νόσο COVID-19. Κάντε
κλικ εδώ (σύνδεσμος στα αγγλικά) για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της 
GTPI όπου μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες και περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία.

Αξιόπιστα εργαλεία και πηγές πληροφόρησης

Χρήση απολυμαντικού 

χεριών (διαθέσιμα σε 

πολλές γλώσσες)

Χρήση γαντιών (σε 26 

γλώσσες)

Χρήση μάσκας (σε 26 

γλώσσες)
Πλύσιμο χεριών (σε 26 

γλώσσες)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8c_UJwLq8PI&feature=emb_title
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/national-sources
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-using-face-masks-community
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use-of-gloves-within-COVID-19.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/video-covid-19-how-wash-your-hands
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-relating-social-distancing-measures-response-covid-19-second
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-relating-social-distancing-measures-response-covid-19-second
https://www.unenvironment.org/resources/factsheet/covid-19-waste-management-factsheets
https://get.greenfins.net/GF_Eng_Covid19DisinfectingGuidelines_A4_pdf
https://coronavirusexplained.ukri.org/en/
https://coronavirusexplained.ukri.org/en/article/cad0003/
https://coronavirusexplained.ukri.org/en/article/pub0006/
https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://travelifestaybetter.com/member-zone/
https://greenerguest.com/free-course-travelife-invite
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/recommendations-tourism-sector-continue-taking-action-plastic-pollution-during
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/images/Use-of-gloves-infographic-july-2020.png
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-using-face-masks-community
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/poster-effective-hand-washing
https://travelifestaybetter.com/member-zone/
https://travelifestaybetter.com/member-zone/
https://www.travelwithoutplastic.com/hotel-services
http://www.oneplanetnetwork.org/gtpie


ευημερία προσωπικού

Στην έρευνα των μελών της Travelife στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, το 65% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι χρειάζονται βοήθεια για να υποστηρίξουν την ευημερία του 

προσωπικού τους κατά την διάρκεια της πανδημίας. Ενώ οι απαιτήσεις πιστοποίησης 

σχετικά με τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν αλλάξει, σε αυτήν την 

ενότητα έχουμε επισημάνει ορισμένα από τα ιδιαίτερα ζητήματα που παρουσιάζει ο 

κορωνοϊός, ώστε οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές καταλυμάτων να μπορούν να 

επιβεβαιώσουν ότι συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και έχουν 

προσαρμόσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, όπου είναι απαραίτητο.

Υποστηρικτικό υλικό και άλλες πηγές πληροφόρησης από την Travelife

Τα μέλη της Travelife μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συνήθη καθοδήγησή μας σχετικά με 

τα εργασιακά ζητήματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ζώνη Μέλους. Θα βρείτε αυτές 

τις πληροφορίες στην Εργαλειοθήκη Αειφορίας (Sustainability Toolkit) στην ενότητα 

«Άνθρωποι».

Κάντε κλικ ΕΔΩ για την προβολή και λήψη των πολύγλωσσων εκδόσεων της λίστας ελέγχου 

της Travelife. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την εργασιακά και ανθρώπινα 

δικαιώματα βρίσκονται στις ενότητες «Διαχείριση Αειφορίας» (πολιτικές και νομοθεσία) και 

«Άνθρωποι» (εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα).

https://travelifestaybetter.com/member-zone/
https://travelifestaybetter.com/the-travelife-standard/


Εργατικά θέματα

Οι απαιτήσεις πιστοποίησης σε αυτόν τον τομέα δεν έχουν αλλάξει λόγω της νόσου COVID-19, ωστόσο η πανδημία παρουσιάζει νέες προκλήσεις και προβληματισμούς για ορισμένες επιχειρήσεις που έχουμε 

επισημάνει παρακάτω.

Περίληψη των απαιτήσεων Προκλήσεις και προβληματισμοί Προτεινόμενες ενέργειες

Νομική 
συμμόρφωση

Αναμένεται να συμμορφώνεστε με 
όλη τη νομοθεσία εργασίας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
ισχύει για την επιχείρησή σας. Αυτό 
περιλαμβάνει τοπικούς, εθνικούς και 
διεθνείς κανονισμούς.

Σε ορισμένες χώρες έχουν υπάρξει νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονται με τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα λόγω 
της νόσου COVID-19. Είναι δική σας ευθύνη να μάθετε εάν αυτές οι αλλαγές σας επηρεάζουν και να κάνετε τις οποιεσδήποτε 
προσαρμογές προβλέπονται για την επιχείρησή σας. Οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να σχετίζονται με πολλούς 
διαφορετικούς τομείς, αλλά πιθανότατα να αφορούν σε αμοιβές κατά τη διάρκεια ασθένειας, υποχρεωτική αργία 
(προσωρινά αμειβόμενες ή απλήρωτες απουσίες), αναστολή εργασίας και απολύσεις. Μπορεί επίσης να αναφέρονται στους 
τρόπους προστασίας του προσωπικού από μόλυνση και τον τρόπο διαχείρισης των μελών του προσωπικού που έχουν 
προσβληθεί ή παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου COVID-19.

Η Travelife απαιτεί από εσάς να τηρείτε ένα μητρώο με όλη τη νομοθεσία που σας αφορά, οπότε 
φροντίστε να το ενημερώνετε με οτιδήποτε νέο και να διατηρείτε αρχεία που να δείχνουν τον τρόπο με 
τον οποίο έχετε συμμορφωθεί. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με αυτό στη Ζώνη Μέλους στην 
ενότητα «Διαχείριση Αειφορίας» στην Εργαλειοθήκη Αειφορίας (Sustainability Toolkit).

Αποτροπή 
μετάδοσης στο χώρο 

εργασίας

Ως εργοδότης, έχετε την ευθύνη για 
την υγεία και ασφάλεια του 
προσωπικού σας όταν εργάζονται για 
εσάς.

Πρέπει να αποφασίσετε ποια μέτρα θα λάβετε για να αποτρέψετε τη μόλυνση των μελών του προσωπικού σας κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους, πώς θα ενημερωθούν για αυτά και τι θα κάνετε εάν δεν ακολουθούν τις πολιτικές σας.

Πρέπει να σκεφτείτε ποιες πληροφορίες θα δίνετε στους επισκέπτες και προμηθευτές σας σε σχέση με την προστασία του 
προσωπικού σας και τι θα κάνετε εάν δεν ακολουθούν αυτές σας τις συστάσεις.

Η μετάβαση από και προς τον χώρο εργασίας μπορεί επίσης να παρουσιάζει κινδύνους λοίμωξης που πρέπει να λάβετε 
υπόψη, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται δημόσιες συγκοινωνίες.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναπτύξετε μια πολιτική που να καλύπτει: 
― Μέτρα πρόληψης που περιμένετε να ακολουθούν τα μέλη του προσωπικού σας, οι επισκέπτες σας 

και γενικά οποιοσδήποτε εισέρχεται στις εγκαταστάσεις σας
― Τι εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται, αλλά και το πώς και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται
― Τι θα συμβεί εάν η εν λόγω πολιτική δεν ακολουθείται

Η πολιτική αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται σε όλους όσους αφορά και προτείνουμε να παρέχεται τόσο 
αρχική όσο και συνεχή κατάρτιση του προσωπικού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση 
των διευθυντικών στελεχών σχετικά με το πώς θα επιβάλουν τη συγκεκριμένη πολιτική και τον τρόπο 
υποστήριξης του προσωπικού που χρειάζεται να την εφαρμόσει σε επισκέπτες και προμηθευτές.

Θα χρειαστεί πιθανώς να ενσωματώσετε τις υπάρχουσες πειθαρχικές σας διαδικασίες και τις διαδικασίες 
παραπόνων σε αυτήν την πολιτική ή έστω να τις αναφέρετε. Η πολιτική σας πρέπει να συμμορφώνεται 
με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Ώρες εργασίας

Αναμένεται να τηρείτε τους συνήθεις 
νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις 
σε αυτόν τον τομέα. Αυτό 
περιλαμβάνει τον μέγιστο αριθμό 
ωρών εργασίας, τα διαλείμματα, τις 
υπερωρίες και το χρόνο αδείας.

Ορισμένα ξενοδοχεία εφαρμόζουν περιορισμούς στους χώρους ανάπαυσης προσωπικού προκειμένου να διασφαλίσουν την 
κατάλληλη κοινωνική απόσταση ή αλλάζουν τα χρονοδιαγράμματα των διαλειμμάτων του προσωπικού, έτσι ώστε να 
υπάρχει μικρότερος αριθμός εργαζομένων που χρησιμοποιεί τους χώρους αυτούς ταυτόχρονα.

Ορισμένες επιχειρήσεις βρίσκονται υπό πίεση λόγω των μελών του προσωπικού που δεν εργάζονται λόγω της νόσου COVID-
19, των τοπικών μέτρων καραντίνας ή της απασχόλησης μικρότερου αριθμού εργαζομένων με σκοπό τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους.

Πρέπει να πάρετε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το προσωπικό σας δεν θα χάσει τα διαλείμματά του 
εξαιτίας των μέτρων πρόληψης μετάδοσης του ιού που μπορεί να έχετε λάβει και ότι θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνουν τα γεύματα που δικαιούνται κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να συμφωνήσετε νέους όρους με το προσωπικό σας που να 
συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και κανονισμούς.

Εάν ζητείται από το προσωπικό να εργάζεται επιπλέον ώρες, τότε αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
όλους τους νόμους και κανονισμούς. Πρέπει να πληρώνονται υπερωρίες ή να λαμβάνουν χρόνο αδείας 
αντίστοιχο με τις όποιες επιπλέον ώρες εργάστηκαν.

Περίληψη των 
απαιτήσεων

Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με 
τυχόν τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς 
κανονισμούς σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης της άδειας ασθενείας, 
την ιατρική περίθαλψη και την 
ιδιωτικότητα του προσωπικού σας, 
αλλά και ποιες είναι οι ευθύνες σας 
στην περίπτωση που κάποιος 
αρρωστήσει κατά τη διάρκεια ή λόγω 
της εργασίας του.

Ως υπεύθυνη επιχείρηση, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα μέλη του προσωπικού σας που τυχόν παρουσιάσουν 
συμπτώματα της νόσου COVID-19 θα απομονωθούν στην κατοικία τους (ή στους κοιτώνες προσωπικού) σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΠΟΥ ή τις οδηγίες που έχει εκδόσει η κυβέρνησή σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσετε την 
εργατική νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα (βλ. την ανωτέρω ενότητα «νομική συμμόρφωση») και εάν δεν υπάρχει τέτοια, να 
λάβετε τις δικές σας αποφάσεις σχετικά με το πώς θα διασφαλίσετε τη δίκαια μεταχείριση του προσωπικού σας.

Εάν πραγματοποιείτε υγειονομικούς ελέγχους στο προσωπικό σας για να εντοπίσετε τυχόν συμπτώματα του κορωνοϊού, θα 
πρέπει να θέσετε σε εφαρμογή μια πολιτική που να αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο τις όποιες επακόλουθες περιόδους 
απομόνωσης. Καθώς η απομόνωση μπορεί να δημιουργήσει αρκετές δυσκολίες στους εργαζόμενους πρέπει να διασφαλίζετε 
ότι οι μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιείτε είναι επιστημονικά αξιόπιστες. Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από επίσημες τοπικές υγειονομικές αρχές.

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνετε μέτρα για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου του προσωπικού σας στην περίπτωση 
που κατά την διεξαγωγή των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να αποκαλύψουν προσωπικές τους πληροφορίες.

Πρέπει επίσης να εξετάσετε πώς θα χειριστείτε τα άτομα από το προσωπικό σας που δεν αναφέρουν τυχόν συμπτώματα που 
παρουσιάζουν και έτσι διακινδυνεύουν να μολύνουν άλλα μέλη του προσωπικού ή επισκέπτες.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναπτύξετε μια νέα πολιτική (ή να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα) που θα 
εξηγεί πώς θα αντιμετωπίσετε ζητήματα απομόνωσης, μακροχρόνιας ασθένειας, υγειονομικών ελέγχων 
και προστασίας του προσωπικού απορρήτου λόγω της νόσου COVID-19. Αυτή η πολιτική πρέπει να:
― Συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς
― Προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην 

ιδιωτικότητα) και να αποτρέπει τις διακρίσεις
― Απαγορεύει την επιβολή αντιποίνων σε μέλη του προσωπικού που είτε προσβλήθηκαν από τον ιό 

είτε πρέπει να απομονωθούν επειδή παρουσιάζουν συμπτώματα
― Περιγράφει την πολιτική και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει τόσο από το προσωπικό όσο 

και από τη διοίκηση στην περίπτωση που ένας υπάλληλος παρουσιάσει συμπτώματα ή/και βγει 
θετικός στην εξέταση για κορωνοϊό

― Αντιμετωπίζει ζητήματα μισθοδοσίας, παροχών και επιστροφής στην εργασία

https://travelifestaybetter.com/member-zone/


Ψυχική υγεία και γενική ευημερία

Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και σας προτρέπουμε να λάβετε αυτό το γεγονός σοβαρά υπόψη όταν εξετάζετε θέματα που σχετίζονται 

με την ευημερία του προσωπικού σας, κάνοντας προσαρμογές όπου είναι απαραίτητο και προσφέροντας υποστήριξη όποτε είναι δυνατόν.

Οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει το προσωπικό σας Υλικό και πηγές πληροφόρησης που θα σας βοηθήσουν να υποστηρίξετε το προσωπικό σας

Θλίψη για κάποιον που πέθανε από τη νόσο COVID-19

Ανησυχία για την υγεία κάποιου που παρουσιάζει συμπτώματα ή έχει διαγνωστεί με κορωνοϊό

Φροντίδα κάποιου που είτε έχει προσβληθεί από κορωνοϊό ή έχει μια άλλη πάθηση που είναι πιο δύσκολο να 
αντιμετωπιστεί λόγω της πανδημίας

Φροντίδα παιδιών όταν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία είναι κλειστά
Ανησυχία για ανθρώπους που μπορεί να προσβληθούν από τον ιό ενώ βρίσκονται στο σχολείο, στην εργασία 
τους ή σε ένα κέντρο φροντίδας

Πληρωμή ιατρικών εξόδων
Αγωνία για το πώς μπορεί να αναπληρωθεί το εισόδημα του νοικοκυριού στην περίπτωση που ένας μισθωτός 
χάσει τη δουλειά του ή δεν μπορεί να εργαστεί λόγω ασθένειας ή χρειαστεί να απομονωθεί

Ανασφάλεια για την εργασία τους ή για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που απωλέσουν τον μισθό τους λόγω 
απομόνωσης ή ασθένειας

Γενικά άγχος και ανησυχία εξαιτίας της διαβίωσης σε συνθήκες πανδημίας ή/και απομόνωσης
Αυξημένος φόρτος εργασίας στο σπίτι ή στη δουλειά, για να αναπληρωθεί η δουλειά άλλων ανθρώπων που 
μπορεί να είναι άρρωστοι ή σε απομόνωση.

Παράπονα και καταχρηστική συμπεριφορά από τους επισκέπτες

Φόβος για επισκέπτες που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από τον ιό ή/και δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες 
προφυλάξεις που τους αφορούν για να αποτρέψουν τη μόλυνση του προσωπικού

Υποχρέωση εργασίας από το σπίτι, όπου το περιβάλλον μπορεί να μην είναι κατάλληλο (π.χ. δεν υπάρχει 
επαρκής χώρος γραφείου, πρέπει να παρέχεται φροντίδα στα παιδιά που είναι εκτός σχολείου)

Στίγμα ή διάκριση λόγω αντιλήψεων γύρω από τη νόσο COVID-19 και του κοινωνικού ή πολιτισμικού τους 
περιβάλλοντος

Προβλήματα εθισμού όπως η αυξημένη (ή επανεμφανιζόμενη) εξάρτηση από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά

Ανθυγιεινές συνήθειες λόγω της απομόνωσης ή του άγχους, όπως η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και τα 
προβλήματα ύπνου

Έχουμε συμπεριλάβει διεθνείς συστάσεις και ορισμένους αξιόπιστους ιστότοπους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να λάβετε υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες και καταστάσεις στον δικό σας προορισμό και όπου είναι εφικτό να αναζητήσετε συμβουλές και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.
Ιστοσελίδες
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, συμβουλές για το κοινό (περιλαμβάνει συμβουλές για άτομα στο σπίτι) (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προβληματισμός για την ψυχική υγεία κατά το ξέσπασμα της νόσου COVID19 (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Mental Health UK «φροντίστε την ψυχική σας υγεία κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού» (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Mind UK «χρήματα και ψυχική υγεία» (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Αφίσες, βίντεο και πληροφοριακά γραφήματα (infographics)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, «Αντιμετωπίζοντας το άγχος κατά τη διάρκεια του 2019-nCoV». (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, «Βοηθώντας τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το άγχος κατά τη διάρκεια του 2019-nCoV». (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, «Να είστε ευγενικοί ώστε να αντιμετωπίσετε το φόβο κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού» (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, «Να είστε ευγενικοί ώστε να αντιμετωπίσετε το στίγμα κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού» (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, «Να είστε ευγενικοί ώστε να υποστηρίξετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού» (σύνδεσμος στα αγγλικά)
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «COVID-19 και ψυχική υγεία» Βίντεο (σύνδεσμος στα αγγλικά)

Άλλες ιδέες
Έχετε μιλήσει με το προσωπικό σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει; Αισθάνεστε σίγουροι ότι καταλαβαίνετε ποια είναι αυτά;

Αναζητήστε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και υγειονομικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν σε εσάς (ή το προσωπικό σας) συμβουλές και υποστήριξη

Δώστε στο προσωπικό σας μια λίστα τοπικών και διαδικτυακών υπηρεσιών, ειδικά στις γλώσσες που μιλούν

Διαθέστε χρόνο στα μέλη του προσωπικού σας να μιλήσουν μεταξύ τους και με τους προϊσταμένους τους σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό περιβάλλον όπου οι 
πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αφιερώσετε μια ημέρα ή εβδομάδα στην ευαισθητοποίηση των μελών του προσωπικού σας σε θέματα ψυχικής υγείας, όπου μπορούν να 
μάθουν πώς να εντοπίζουν προβλήματα και πού μπορούν να βρουν βοήθεια. Αυτό θα μπορούσε επίσης να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν τα εργαλεία για 
να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο

Έχει η επιχείρησή σας τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα φιλανθρωπικό οργανισμό ή ταμείο για να βοηθήσει τα μέλη του προσωπικού και τις οικογένειές τους; Εάν 
όχι, υπάρχει κάποιος άλλος τοπικός οργανισμός που μπορεί να σας βοηθήσει;

Εξετάστε τις δικές σας διαδικασίες και δείτε εάν υπάρχουν αλλαγές που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε το άγχος του προσωπικού σας. Π.χ. ευέλικτα ωράρια 
εργασίας, δυνατότητα εργασίας από το σπίτι στα μέλη του προσωπικού που δεν χρειάζεται να είναι στις εγκαταστάσεις σας

Τι άλλο μπορεί να κάνει η επιχείρησή σας για να υποστηρίξει το προσωπικό; Μπορείτε να παρέχετε κάποιες εγκαταστάσεις για τη φροντίδα/απασχόληση των παιδιών; 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις σας για να υποστηρίξετε το προσωπικό σας, ειδικά όταν δεν υπάρχουν (ή είναι πολύ λίγοι) επισκέπτες 
στο ξενοδοχείο σας, όπως τα δωμάτια, τα εστιατόρια, τα γυμναστήρια;

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus
https://www.mind.org.uk/media-a/2930/money-mental-health-2016.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/social-media-squares/be-kind-to-address-fear.jpg
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/social-media-squares/be-kind-to-address-stigma.jpg
https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/social-media-squares/be-kind-to-support.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zDx1LKkk5c4&feature=emb_title


στήριξη της κοινότητας
Στην έρευνα των μελών της Travelife στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, το 62% των συμμετεχόντων 

δήλωσαν ότι χρειάζονταν βοήθεια για τον τρόπο που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την τοπικής 

τους κοινότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενώ οι απαιτήσεις πιστοποίησης στον τομέα αυτό 

δεν έχουν αλλάξει, σε αυτήν την ενότητα έχουμε επισημάνει ορισμένες από τις ιδιαίτερες ανησυχίες 

που προκαλεί ο κορωνοϊός στις τοπικές κοινότητες των τουριστικών προορισμών ώστε να 

βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές καταλυμάτων να σκεφθούν την οποιαδήποτε ειδική 

υποστήριξη μπορούν να προσφέρουν σε αυτές.

Υποστηρικτικό υλικό και άλλες πηγές πληροφόρησης από την Travelife

Τα μέλη της Travelife μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συνήθη καθοδήγησή μας σχετικά με τη 

συμμετοχή και στήριξη της κοινότητας στη Ζώνη Μέλους. Θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην 

Εργαλειοθήκη Αειφορίας (Sustainability Toolkit) στην ενότητα «Άνθρωποι».

Κάντε κλικ ΕΔΩ για προβολή και λήψη των πολύγλωσσων εκδόσεων της λίστας ελέγχου της Travelife. 

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή και στήριξη της κοινότητας μπορούν να 

βρεθούν στις ενότητες «Διαχείριση Αειφορίας» (πολιτικές και αναφορές) και «Άνθρωποι» 

(ενσωμάτωση της κοινότητας), ωστόσο επειδή το να είναι κάποιος υπεύθυνο μέλος της κοινότητάς 

του είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της αειφορίας, ορισμένα θέματα κοινοτικής υποστήριξης 

καλύπτονται και από άλλους τομείς όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, οι προμηθευτές και η 

περιβαλλοντική διαχείριση.

https://travelifestaybetter.com/member-zone/
https://travelifestaybetter.com/the-travelife-standard/


Οι απαιτήσεις πιστοποίησης σε αυτόν τον τομέα δεν έχουν αλλάξει λόγω της νόσου COVID-19, ωστόσο η πανδημία παρουσιάζει μερικές νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που έχουμε επισημάνει παρακάτω.

Προκλήσεις από τη νόσο COVID-19 Ιδέες

Οικονομική ανάπτυξη

Πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί ιδιαιτέρως έντονα από τον κορωνοϊό λόγω 
απαγορεύσεων σε ταξίδια/μετακινήσεις, περιορισμών στις αλυσίδες εφοδιασμού και ευρείας διασποράς της 
νόσου σε ορισμένες περιοχές. Κάποιες εξ’ αυτών δεν θα επιβιώσουν ενώ άλλες θα τα καταφέρουν 
εφαρμόζοντας μόνο μέτρα μείωσης του κόστους, όπως οι απολύσεις προσωπικού, που οδηγούν σε 
υψηλότερη ανεργία και ζημιώνουν την οικονομία.

Τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υποστηρίξετε τοπικές επιχειρήσεις όποτε μπορείτε. Επανεξετάστε αναλυτικά την εφοδιαστική σας 
αλυσίδα και αναζητήστε ευκαιρίες να επιλέξετε τοπικούς προμηθευτές και μικρότερες επιχειρήσεις όπου αυτό είναι δυνατόν.

Εάν εξετάζετε τη στελέχωση της επιχείρησής σας, προτού σκεφτείτε να μεταφέρετε προσωπικό από άλλες πόλεις/χώρες, αναλογιστείτε το πώς 
μπορείτε να τα καταφέρετε καλύτερα στο μέλλον με την απασχόληση ατόμων από την τοπική κοινότητα και με την παροχή σε αυτούς καλύτερων 
ευκαιριών σταδιοδρομίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει την αναζήτηση προγραμμάτων που παρέχουν καλύτερη κατάρτιση εν ώρα εργασίας (on-the-
job training) στο ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό που δεν έχει εμπειρία, όπως είναι οι μαθητείες και οι συνεργασίες με τοπικές σχολές. Πιθανόν να 
υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση από δημόσιους οργανισμούς ή μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) για όσες επιχειρήσεις επιλέγουν κάτι 
τέτοιο. Ακόμα κι αν αυτό φαίνεται μη-ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή, καθώς πιθανότατα έχετε πλεονάζον προσωπικό, σας προτείνουμε να το λάβετε 
υπόψη στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό σας.

Ανάκαμψη του τουρισμού
Σχεδόν κάθε προορισμός ανά την υφήλιο έχει χάσει τουρίστες και ανησυχεί για το πότε θα επιστρέψουν σε 
αρκετά μεγάλους αριθμούς ώστε να διατηρηθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και να βελτιωθούν οι 
οικονομικές συνθήκες.

Τι μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε την ασφαλή επιστροφή του τουρισμού στον προορισμό σας και πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με 
άλλες επιχειρήσεις στην κοινότητάς σας για αυτό το ζήτημα;

Μήπως υπήρχαν ανησυχίες στην κοινότητά σας για τον τουρισμό και πριν από τον κορωνοϊό; Έχετε μιλήσει με άλλους ανθρώπους για αυτές τις 
ανησυχίες και έχετε σκεφτεί πώς μπορείτε να βοηθήσετε στην ανοικοδόμηση μιας καλύτερης τουριστικής βιομηχανίας μετά την πανδημία;

Προστατεύοντας και 
βοηθώντας ευάλωτους 

ανθρώπους

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερες οικονομικές δυσκολίες σε 
ανθρώπους στην κοινότητά σας, οδηγώντας περισσότερους από αυτούς σε συνθήκες φτώχειας ή/και 
αστεγίας.

Μπορεί επίσης να γίνεται δυσκολότερο στις υπάρχουσες φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν 
αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν τη δουλειά τους λόγω έλλειψης δωρεών.

Σε ορισμένους προορισμούς, τα σχολεία ενδέχεται να είναι κλειστά ενώ οι γονείς εξακολουθούν να 
εργάζονται, πράγμα που εκθέτει περισσότερα παιδιά χωρίς επίβλεψη σε κίνδυνο.

Μήπως έχετε τρόφιμα ή άλλα είδη που μπορείτε να δωρίσετε σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη; Αυτή η πρακτική μπορεί να έχει και θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς μειώνει τα υπολείμματα τροφών και διασφαλίζει ότι επαναχρησιμοποιούνται αντικείμενα που κανονικά θα  
πεταγόντουσαν.

Μπορείτε να παρέχετε προσωρινή διαμονή σε άτομα όσο το ξενοδοχείο σας είναι κλειστό ή αντιμετωπίζει πολύ χαμηλή πληρότητα. Τι γίνεται με 
τη χρήση άλλων εγκαταστάσεων που μπορεί να τους βοηθήσουν;

Ελέγξτε την πολιτική σας για την προστασία των παιδιών για να βεβαιωθείτε ότι αναφέρεται και στα ευάλωτα παιδιά της κοινότητά σας. Τι άλλο 
μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε σχολεία, κέντρα παιδικής μέριμνας και άλλους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
υποστήριξης σε αυτά τα παιδιά;

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και παρόμοιους οργανισμούς που βοηθούν τα ευάλωτα 
άτομα στην κοινότητά σας;

Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε τα μέλη του προσωπικού σας που χρειάζεται να εργάζονται, αλλά έχουν θέματα με τη φροντίδα των παιδιών 
τους; Ή προβλήματα με τη φροντίδα άλλων ευάλωτων μελών της οικογένειας;

Φροντίζοντας το 
περιβάλλον

Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν αυξανόμενα προβλήματα με τα σκουπίδια κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού, 
καθώς και προβλήματα με τις σχετικές υποδομές όπως η συλλογή των απορριμμάτων και οι υπηρεσίες 
ύδρευσης.

Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και προφυλάξεων για τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, οι άνθρωποι που 
συνήθως ασχολούνται με εργασίες όπως ο καθαρισμός παραλιών μπορεί να μην είναι σε θέση να τις 
συνεχίσουν.

Αυτό αποτελεί ούτως ή άλλως απαίτηση για την πιστοποίηση από την Travelife, αλλά θα πρέπει ακόμα να αφιερώνετε χρόνο για να βεβαιώνεστε 
ότι η επιχείρησή σας δεν συμβάλλει σε προβλήματα υποδομών και αποτρέπει την δημιουργία κάθε είδους αποβλήτων ή ρύπανσης στην 
κοινότητά σας.

Εάν υπάρχει μια περιοχή στην κοινότητά σας που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη με σκουπίδια, μήπως μπορείτε να οργανώσετε μια εκδήλωση 
καθαρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των κατάλληλων πρωτοκόλλων πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού;

Πιστεύετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας ως επιχείρηση για να πιέσετε τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους 
ζητήματα;

Η καλή μεταχείριση των 
ζώων στην κοινότητά σας

Οι αδέσποτες γάτες και οι σκύλοι μπορεί να υποφέρουν περισσότερο από το συνηθισμένο εάν υπάρχουν 
λιγότεροι τουρίστες να τα ταΐζουν ή απλά επειδή πολλοί ντόπιοι μένουν στο σπίτι.

Τα ζώα εργασίας μπορεί να μην έχουν σωστή φροντίδα και τροφή λόγω μείωσης του τουρισμού ή 
οικονομικής δυσπραγίας.

Τα ζώα σε αιχμαλωσία, αλλά και αυτά που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν 
παρόμοια προβλήματα.

Περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια ζώα τους, αλλά και τα ζώα εκτροφής και 
εργασίας λόγω ασθένειας ή οικονομικής δυσπραγίας που τους εμποδίζει να τα φροντίζουν σωστά.

Τι μπορείτε να κάνετε για να διαφυλάξετε την καλή μεταχείριση των ζώων στην κοινότητά σας; Σας συνιστούμε να μιλήσετε με τοπικές
φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε. Αυτές οι δράσεις μπορεί να μην έχουν κόστος σε 
χρήμα καθώς μπορείτε να υποστηρίζετε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή να ενθαρρύνετε το προσωπικό σας να ασχοληθεί σε προγράμματα 
υιοθεσίας ζώων.

Μπορεί να είστε σε θέση να δωρίσετε είδη πρώτης ανάγκης σε τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις, όπως κουβέρτες και τρόφιμα. 

Μερικά ξενοδοχεία που είναι κλειστά θα μπορούσαν να βρουν τρόπους να τους προσφέρουν προσωρινό ασφαλές καταφύγιο.



ιδέες και συμβουλές για 

τουριστικές εγκαταστάσεις που 

θα είναι κλειστές
Στην έρευνα των μελών της Travelife στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, το 36% των συμμετεχόντων 

είπε ότι θα ήθελε συμβουλές για το πώς να διατηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για αειφορία όταν 

κλείσουν λόγω της νόσου COVID-19. Ενώ για να διατηρήσετε την πιστοποίησή σας αναμένεται να 

συμμορφώνεστε με όλες τα κριτήρια της Travelife, στην ενότητα αυτή έχουμε συμπεριλάβει 

πληροφορίες που αφορούν ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που δεν έχετε καθόλου επισκέπτες ενώ 

απασχολείται έναν πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, επομένως αυτός ο οδηγός δεν καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις πιστοποίησης και αντ' αυτού, έχουμε επικεντρωθεί στους τομείς που μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Καθώς κάνετε χρήση της συγκεκριμένης καθοδήγησης, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να τηρείτε ένα 

αρχείο των ενεργειών που έχετε κάνει, αλλά και κάθε τακτική συντήρηση που θα απαιτηθεί όταν θα 

είστε κλειστά. Αυτό θα μπορούσε να σας βοηθήσει να θυμάστε να ελέγχετε τέτοιου είδους ζητήματα 

σε τακτική βάση και να οργανώστε τις διαδικασίες επαναλειτουργίας.

Παρακαλούμε να μην ξεχνάτε ότι, παρόλο που είστε κλειστά, αναμένεται να πληρείτε τις απαιτήσεις 

πιστοποίησης που σχετίζονται με την τακτική καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, 

καθώς και την τήρηση αρχείων παραγωγής αποβλήτων και κατανάλωσης χημικών. Αυτά τα δεδομένα 

μπορεί ακόμα να σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε τις επιπτώσεις που είχε η νόσος COVID-19 στην 

περιβαλλοντική σας απόδοση και θα είναι χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων αργότερα.

Υποστηρικτικό υλικό και άλλες πηγές πληροφόρησης από την Travelife

Τα μέλη μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συνήθη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 

συμμόρφωσης με το πρότυπο της Travelife στη Ζώνη Μέλους, που περιλαμβάνει και υποδείγματα για 

την τήρηση αρχείων ενέργειας, νερού, αποβλήτων και χημικών.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για προβολή και λήψη των πολύγλωσσων εκδόσεων της λίστας ελέγχου της Travelife 

που απαριθμεί όλες τις απαιτήσεις. 

Σημαντικό!

Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο της επιχείρησή σας σε περίπτωση 

καραντίνας λόγω επιδημικής έξαρσης ή ύποπτου κρούσματος της νόσου COVID-19, οπότε και 

υπάρχουν μολυσμένα (ή δυνητικά μολυσμένα) άτομα στις εγκαταστάσεις σας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τα συνήθη πρωτόκολλά σας για την υγεία και ασφάλεια μαζί με 

συμβουλές από την κυβέρνησή σας, τις τοπικές υγειονομικές αρχές ή/και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας.

https://travelifestaybetter.com/member-zone/
https://travelifestaybetter.com/the-travelife-standard/


Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό που δεν θα χρησιμοποιείται ή μειώστε τις επιπτώσεις από τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται λιγότερο

Βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε συσκευή καταναλώνει ενέργεια, νερό ή χημικά, και δεν χρειάζεται να λειτουργεί όταν θα είστε κλειστά, είναι απενεργοποιημένη με ασφάλεια και ότι θα πραγματοποιείτε τη συνιστώμενη τακτική 

συντήρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Σας συνιστούμε να περιηγηθείτε σε όλες τις εγκαταστάσεις σας για να αξιολογήσετε τι μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να ρυθμιστεί σε πιο οικονομική λειτουργία και πώς θα γίνει 

αυτό με ασφαλή τρόπο. Έτσι, θα διασφαλίσετε ότι, μαζί με τις περιβαλλοντικές σας επιπτώσεις, θα έχετε μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο και το λειτουργικό σας κόστος.

Απενεργοποίηση Συγκέντρωση/συνδυασμός Μειώστε την κατανάλωση

Συμβουλές

Λογικά, θα υπάρχουν πολλές συσκευές που απλά δεν χρειάζονται να είναι 
ενεργοποιημένες ή στην πρίζα όταν είστε κλειστά, ειδικά σε δωμάτια και χώρους όπως 
τα γυμναστήρια, τα σπα, τα , business centres και τα εστιατόρια.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις όποιες ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή για την 
απενεργοποίηση του εξοπλισμού, αλλά και τη συντήρηση και τον τρόπο αποθήκευσής 
του όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς 
και πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας. 

Πριν απενεργοποιήσετε κάποιον εξοπλισμό, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
ζητήματα υγείας και ασφάλειας με τα οποία πρέπει να συμμορφωθείτε. Π.χ. να 
υπάρχει επαρκής φωτισμός τη νύχτα για το προσωπικό ασφαλείας, ότι οι ανιχνευτές 
καπνού, οι ψεκαστήρες και εν γένει τα συστήματα ασφάλειας/συναγερμού 
εξακολουθούν να λειτουργούν και ούτω καθεξής.

! Μερικές φορές οι ηλεκτρονικές συσκευές φαίνεται να είναι σβηστές ενώ στην 
πραγματικότητα είναι σε κατάσταση αναμονής ή αδράνειας (sleep mode), στην οποία 
εξακολουθούν να καταναλώνουν ενέργεια. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε υπολογιστές, 
εκτυπωτές και τηλεοράσεις. Σας συνιστούμε να το ελέγξετε και αν το κρίνετε 
απαραίτητο, αναζητήστε οδηγίες από τον κατασκευαστή για το πώς μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε πλήρως και με ασφάλεια τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Είναι πιθανό να έχετε ακόμη κάποιο προσωπικό στις 
εγκαταστάσεις σας που θα χρειαστεί να έχει πρόσβαση σε 
κάποιες συσκευές, όπως οι ψύκτες νερού και τα ψυγεία. 
Προσπαθήστε να βρείτε τρόπους να ενοποιήσετε/συνδυάστε 
αυτές τις συσκευές.

Για παράδειγμα, αντί να λειτουργείτε τρία ψυγεία νερού, 
πιθανόν να χρειάζεστε μόνο ένα και ίσως να αρκεί μόνο ένα 
μπάνιο αντί για πολλά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε το φωτισμό και τον άλλο εξοπλισμό σε όσα 
μπάνια δεν χρησιμοποιούνται.

Ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι δεν είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε κάποιο εξοπλισμό λόγω 
του τρόπου λειτουργίας του, όπως οι αισθητήρες και οι χρονοδιακόπτες ή της σημασίας του, 
όπως η εξασφάλιση νερού για το πότισμα των φυτών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να πετύχετε μείωση του λειτουργικού κόστους 
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρυθμίζοντας κατάλληλα τους χρονοδιακόπτες και τους 
αισθητήρες θερμοκρασίας ή αποκλείοντας τη χρήση σε ορισμένους χώρους.

Για παράδειγμα, το γρασίδι που έχει ξεραθεί λόγω έλλειψης νερού μπορεί να αναπτυχθεί ξανά 
γρήγορα, επομένως μπορείτε να απενεργοποιήσετε την άρδευση του γκαζόν αλλά πρέπει να 
συνεχίσετε να ποτίζετε άλλα φυτά στους κήπους σας που χρειάζονται νερό.

Ίσως μπορείτε να προσαρμόσετε κατάλληλα την επιθυμητή θερμοκρασία στις μονάδες 
κλιματισμού που πρέπει να παραμείνουν εν λειτουργία έτσι ώστε να καταναλώνουν λιγότερη 
ενέργεια. 

Εφόσον ακολουθείτε τα συνήθη πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, ενδέχεται να διαπιστώσετε 
ότι χρειάζονται μικρότερες ποσότητες χημικών για πράγματα όπως πισίνες και ο εξοπλισμός 
πλυντηρίων ή ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο ασφαλείς για το περιβάλλον χημικές ουσίες.

Κοινόχρηστος 
εξοπλισμός/χώροι 

Φωτισμός

Ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις, υπολογιστές, video-προβολείς, ταμειακές 
μηχανές, κομοδίνα)

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (κλιματισμός)

Ψυγεία που έχουν αδειάσει και καθαριστεί καλά

Εξοπλισμός άσκησης

Εξοπλισμός κομμωτηρίου και σπα, περιλαμβάνει και σάουνα

Μηχανήματα αυτόματης πώλησης και ψύκτες νερού

Συστήματα άρδευσης

Εγκαταστάσεις με νερό, όπως τα συντριβάνια

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση πισινών και τζακούζι (διασφαλίστε 
την τακτική τους συντήρηση όταν θα είστε κλειστά και εξετάστε το ενδεχόμενο 
εκκένωσης)

Εξοπλισμός καθαρισμού, όπως τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων

Εξοπλισμός θέρμανσης νερού

Φωτισμός σε χώρους ανάπαυσης προσωπικού και μπάνια

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (κλιματισμός)

Μηχανήματα αυτόματης πώλησης και ψύκτες νερού

Ψυγεία

Φωτισμός σε χώρους στάθμευσης

Εξοπλισμός καθαρισμού, όπως τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων

Άρδευση
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (κλιματισμός)

Εξοπλισμός θέρμανσης νερού

Ψυγεία

Φωτισμός

Πισίνες και τζακούζι



Απόβλητα, ρύπανση και συντήρηση 

Στερεά απόβλητα Προβληματισμοί ειδικά για τα υπολείμματα τροφών Χημικά

Παρόλο που πιθανόν αυτό το διάστημα θα έχετε σημαντική μείωση στα απορρίμματα που 
παράγονται από τις εγκαταστάσεις σας, παραμένει σημαντικό να διαχωρίζετε και να 
παρακολουθείτε τις ροές των αποβλήτων σας και να διασφαλίζετε ότι ανακυκλώνονται ή 
απορρίπτονται σωστά, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς, και με τρόπο 
που δεν προκαλεί ρύπανση.

Εάν ο προορισμός σας έχει μειώσει τις υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων ή δεν διαχειρίζεται 
σωστά τα απορρίμματα που συλλέγει, σας συνιστούμε να αναζητήσετε τρόπους για την ασφαλή 
αποθήκευση των απορριμμάτων που παράγετε εσείς μέχρι αυτές οι υπηρεσίες να επανέλθουν 
σε πλήρη λειτουργία. 

Λάβετε μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω σπατάλης, εξετάζοντας όλες τις πάγιες παραγγελίες 
που κάνετε στους προμηθευτές σας, είτε αναστέλλοντας κάποιες από αυτές είτε 
προσαρμόζοντας ανάλογα το ύψος τους.

Παρακολουθήστε τους εξωτερικούς χώρους σας και την περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις 
σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν δημιουργείτε απορρίμματα. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, λάβετε 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της περιοχής από τα σκουπίδια σας.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξτε τα τρόφιμα και ποτά που έχετε ακόμη αποθηκευμένα ώστε να 
λάβετε μέτρα για να μειώσετε τη σπατάλη από τυχόν είδη που θα λήξουν πριν ανοίξετε ξανά. Τα 
μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: -
― Δωρεά των ειδών αυτών στο προσωπικό ή σε άτομα στην κοινότητά σας
― Δωρεά τροφίμων σε ντόπιους αγρότες για χρήση ως ζωοτροφή ή κομπόστ
― Εύρεση τρόπων κομποστοποίησης τυχόν υπολειμμάτων τροφών, με την απόρριψή τους στα 

κανονικά μικτά απορρίμματα μόνο ως τελευταία λύση

Λάβετε μέτρα για να αποφύγετε περαιτέρω σπατάλη, εξετάζοντας όλες τις πάγιες παραγγελίες 
που κάνετε σε προμηθευτές τροφίμων και ποτών, είτε αναστέλλοντας κάποιες από αυτές είτε 
προσαρμόζοντας ανάλογα το ύψος τους.

Όταν παρακολουθείτε τα αποθέματά σας σε τρόφιμα και ποτά, θυμηθείτε να ελέγχετε τα 
μηχανήματα αυτόματης πώλησης και τα μίνι μπαρ των δωματίων, καθώς επίσης τις κουζίνες 
σας και τους συνήθεις χώρους αποθήκευσης τροφίμων και ποτών.

Για να αποφύγετε τη ρύπανση και τους κινδύνους από επιβλαβείς χημικές ουσίες, θα πρέπει να 
πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους των χημικών που έχετε στη διάθεσή σας για να 
βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία τους είναι σε καλή κατάσταση, ότι τα χημικά δεν έχουν λήξει και ότι 
όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός και τα ΜΑΠ εξακολουθούν να είναι σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας.

Θα πρέπει να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι οι χώροι αποθήκευσης χημικών 
παραμένουν ασφαλείς (π.χ. κλειδωμένοι, με επαρκή αερισμό) και σε καλή κατάσταση, 
προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών, καθώς αυτές είναι πιο πιθανό να περάσουν 
απαρατήρητες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα όταν είστε κλειστά.

Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό που εξακολουθεί να εργάζεται στις εγκαταστάσεις σας γνωρίζει 
να διαχειριστεί σωστά και με ασφάλεια τις διάφορες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου απόρριψής τους που πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους και 
κανονισμούς.

Εάν υπάρχει διακοπή στις συνήθεις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. οι τοπικές αρχές 
έχουν αναστείλει τη συλλογή ή την επεξεργασία τους), τότε θα πρέπει να αναζητήσετε έναν 
τρόπο για την ασφαλή απομόνωση των περιβαλλοντικά επικίνδυνων αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων των δοχείων που περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες) μέχρι αυτές οι 
υπηρεσίες να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία.

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα τυχόν διαρροές από τους χώρους 
αποθήκευσης των χημικών σας να μολύνουν το έδαφος, το νερό (συμπεριλαμβανομένου του 
θαλασσινού νερού) ή να βλάψουν ανθρώπους ή/και ζώα.

Προσθέστε τον έλεγχο των χώρων αποθήκευσης χημικών στις τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας 
που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις σας όταν είστε κλειστά.

Γενική συντήρηση εξοπλισμού Η παροχή νερού και οι σωληνώσεις σας Υγρά απόβλητα

Οι κλιματιστικές μονάδες και οι ηλιακοί συλλέκτες χρειάζονται τακτικό καθαρισμό και 
συντήρηση για τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσής τους και τη μείωση του κινδύνου 
μακροπρόθεσμης βλάβης. 

Δώστε προσοχή στη σκόνη που μπορεί να συσσωρεύεται σε εξοπλισμό εξωτερικού χώρου και 
προσπαθήστε να τηρείτε ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης. 

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικούς εργολάβους για αυτές τις εργασίες συντήρησης, οι οποίοι 
έχουν αναστείλει τις υπηρεσίες τους λόγω του κορωνοϊού, προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ότι 
θα έρθουν στις εγκαταστάσεις σας το συντομότερο δυνατό μετά την επαναλειτουργία τους. Θα 
μπορούσατε να επικοινωνήσετε με τους κατασκευαστές του εξοπλισμού αυτού, ώστε να 
ενημερωθείτε εάν απαιτείται να γίνει κάποιος ενδιάμεσος καθαρισμός.

Τα ψυγεία, τα πλυντηρία πιάτων και ρούχων μπορούν να συσσωρεύσουν βρωμιά και σκόνη 
στους κινητήρες τους ακόμα και όταν είστε κλειστά, οπότε προσπαθήστε να τηρείτε ένα τακτικό 
πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης.

Να θυμάστε ότι ο εξοπλισμός που περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον, όπως τα ψυγεία 
και οι κλιματιστικές μονάδες, πρέπει να συντηρείται τακτικά, από κατάλληλα εκπαιδευμένους 
επαγγελματίες, ώστε να διασφαλίζεται η μείωση της ρύπανσης.

Προσθέστε τον έλεγχο διαρροών από σωλήνες, βρύσες, τουαλέτες και ουρητήρια στις τακτικές 
επιθεωρήσεις ασφάλειας που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις σας όταν είστε κλειστά 
και αντιμετωπίστε γρήγορα τυχόν προβλήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση της μόνωσης σε σωλήνες ζεστού νερού και διορθώστε τυχόν 
προβλήματα το συντομότερο δυνατό.

Τα κενά δωμάτια και οι κλειστές κουζίνες παρέχουν μια καλή ευκαιρία για τη διενέργεια 
ελέγχων και επισκευών χωρίς να διαταραχθεί η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεών σας. 
Αυτές οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν:
― Τον έλεγχο του ρυθμού ροής του νερού και την αντικατάσταση τυχόν φθαρμένου 

εξοπλισμού περιορισμού της ροής
― Τον έλεγχο για διαρροές στα καζανάκια της τουαλέτας και την επισκευή τους
― Τον έλεγχο για διαρροές από σωληνώσεις που βρίσκονται σε χώρους με περιορισμένη 

πρόσβαση κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας, όπως κάτω 
από νεροχύτες και οροφές

Βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται τα πρωτόκολλα ασφάλειας στο νερό χρήσης (π.χ. πρόληψη της 
νόσου των λεγεωνάριων)

Παρόλο που πιθανόν αυτό το διάστημα θα παράγετε πολύ λιγότερα υγρά απόβλητα, 
αναμένεται ακόμα να συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα συστήματα επεξεργασίας και διανομής νερού ενδέχεται να μην 
συντηρούνται ή παρακολουθούνται τόσο στενά λόγω μειωμένου προσωπικού, επομένως θα 
πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και τα τυχόν προβλήματα 
θα αντιμετωπίζονται άμεσα.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επιθεώρηση των εγκαταστάσεών σας κατά τη διάρκεια ή/και 
μετά από έντονες βροχοπτώσεις για να βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα αποστράγγισης ομβρίων 
υδάτων εξακολουθούν να είναι σε καλή λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης ότι 
οι υδρορροές σας είναι απαλλαγμένες από φύλλα, χώματα και άλλα αντικείμενα.

Προσθέστε τον έλεγχο των υδρορροών, των σωληνώσεων και των αποχετεύσεων στις τακτικές 
επιθεωρήσεις ασφάλειας που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις σας όταν είστε κλειστά.



Άλλα ζητήματα

Άγρια ζωή και καλή μεταχείριση των ζώων Το προσωπικό σας Η κοινότητά σας

Καθώς υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι στην περιοχή, μπορεί να διαπιστώσετε ότι είναι 
αρκετά πιθανό να εισέλθουν άγρια ζώα στις εγκαταστάσεις σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο 
να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να προστατεύσετε την ασφάλεια και την 
ευημερία τους:
― Ασφαλίστε περιοχές όπου τα ζώα μπορεί να παγιδευτούν αποκλείοντας τα σημεία 

πρόσβασης
― Εξετάστε μέτρα για να αποτρέψετε τον πνιγμό ζώων σε εξωτερικές πισίνες και άλλες 

εγκαταστάσεις με νερό
― Ασφαλίστε τους χώρους αποθήκευσης τροφίμων και χημικών, έτσι ώστε τα ζώα να μην 

μπορούν να φάνε ή να έρθουν σε επαφή με ουσίες που μπορεί να τα βλάψουν
― Προσθέστε γενικούς ελέγχους για παγιδευμένα και ταλαιπωρημένα ζώα στις τακτικές 

επιθεωρήσεις ασφάλειας που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις σας όταν είστε 
κλειστά.

Εάν συνήθως παρέχετε βασική φροντίδα σε αδέσποτες γάτες και σκύλους, ενδεχομένως να 
υποφέρουν χωρίς αυτή, γι 'αυτό σκεφτείτε τρόπους για να διασφαλίσετε ότι εξακολουθούν 
να λαμβάνουν ανάλογη φροντίδα και συμβουλευτείτε τις τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις 
εάν χρειάζεστε συμβουλές ή βοήθεια.

Εάν η επιχείρησή σας συνήθως υποστηρίζει δραστηριότητες εκτός των εγκαταστάσεών της 
που περιλαμβάνουν ζώα εργασίας ή σε αιχμαλωσία, θα πρέπει να αναλογιστείτε τον 
αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη φροντίδα τους, η έλλειψη επισκεπτών από την 
επιχείρησή σας. Οποιαδήποτε ενέργεια αποφασίσετε να κάνετε θα πρέπει να έχει τη 
συμβουλευτική καθοδήγηση από αξιόπιστες φιλοζωικές οργανώσεις.

Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζετε τη συνεχή 
φροντίδα και γενικά την καλή μεταχείριση οποιωνδήποτε ζώων διαβιούν (φυλάσσονται) 
στις εγκαταστάσεις σας, αναζητώντας εξειδικευμένες συμβουλές από φροντιστές ζώων και 
κτηνιάτρους όπου χρειάζεται.

Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός ή κοντά σε καταφύγια άγριας ζωής πρέπει να 
εξετάσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν τους τοπικούς 
οργανισμούς να συνεχίσουν να προστατεύουν αυτές τις περιοχές ακόμα και όταν υπάρχει 
περιορισμένος τουρισμός. Για παράδειγμα, μέσω πρωτοβουλιών κατά της λαθροθηρίας ή 
του παράνομου κυνηγιού/ψαρέματος.

Σε ορισμένες χώρες έχουν γίνει νομοθετικές αλλαγές εξαιτίας της νόσου COVID-19 που 
σχετίζονται με τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δική σας ευθύνη να μάθετε εάν 
αυτές οι αλλαγές μπορεί να σας επηρεάζουν και να κάνετε τις ανάλογες προσαρμογές στην 
επιχείρησή σας, ακόμα και όταν είστε κλειστά.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ακόλουθους τομείς: -
― Αναρρωτική άδεια
― Προσωπικό που πρέπει να απομονωθεί επειδή έχει συμπτώματα της νόσου COVID-19 ή έχει 

έρθει σε επαφή με άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό.
― Υποχρεωτική αργία (προσωρινά αμειβόμενες ή απλήρωτες απουσίες)
― Αναστολή εργασίας/Απολύσεις

Για το προσωπικό που αναμένεται να έρθει να εργαστεί στις εγκαταστάσεις σας, θα πρέπει να 
εξετάσετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τους βοηθήσετε στην πρόληψη της μετάδοσης 
του κορωνοϊού. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα όπως:
― Κανόνες για διατήρηση αποστάσεων (κοινωνική «αποστασίωση») και προσαρμογή του 

εργασιακού σας περιβάλλοντος ώστε αυτοί να μπορούν να τηρηθούν
― ΜΑΠ (εξοπλισμός ατομικής προστασίας)
― Αποτροπή της μετάδοσης μέσω επιφανειών στους χώρους εργασίας και στους 

κοινόχρηστους χώρους, όπως οι κουζίνες και οι ανελκυστήρες
― Σήμανση και εκπαίδευση 
― Τυχόν κίνδυνοι κατά την μετακίνησή τους προς και από την εργασία τους

Εάν κάποια άτομα από το προσωπικό σας εργάζονται εξ αποστάσεως, μπορείτε να σκεφτείτε 
τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τους υποστηρίξετε στα εξής θέματα:
― Διασφάλιση ότι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελούν την εργασία τους από 

το σπίτι
― Ευέλικτα ωράρια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη φροντίδα των παιδιών ή ατόμων 

που είναι άρρωστα
― Στην ψυχική τους υγεία και τη γενική τους ευημερία όταν είναι απομονωμένοι
― Μέτρα πρόληψης που μπορούν να λάβουν για τον κορωνοϊό

Η νόσος COVID-19 παρουσιάζει πολλές ακόμα προκλήσεις για το προσωπικό σας, στις οποίες 
μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να το υποστηρίξετε. Αυτές οι προκλήσεις θα είναι ευρείας 
κλίμακας και μπορεί να σχετίζονται με οικονομικές δυσκολίες, θάνατο ή ασθένεια ανθρώπων 
που βρίσκονται κοντά τους, άγχος και αγωνία για το μέλλον τους και την ασφάλεια της εργασίας 
τους και γενικά άγχος που προκαλείται από την ίδια την πανδημία, τον αυξημένο φόρτο 
εργασίας/ευθύνες στο σπίτι ή στη δουλειά.

Πολλές τοπικές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές, θα αντιμετωπίσουν νέες οικονομικές δυσκολίες λόγω 
του κορωνοϊού και της έλλειψης τουριστών. Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό να υποστηρίξετε αυτές τις 
τοπικές επιχειρήσεις όποτε μπορείτε. Επανεξετάστε αναλυτικά την εφοδιαστική σας αλυσίδα και 
αναζητήστε ευκαιρίες να επιλέξετε τοπικούς προμηθευτές και μικρότερες επιχειρήσεις όταν 
ανοίξετε ξανά.

Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε πιο μακροπρόθεσμα σχέδια στελέχωσης προσωπικού και ανάπτυξης 
για όταν θα ανακάμψει η επιχείρησή σας από τη νόσο COVID-19. Μπορείτε να βρείτε τρόπους να 
προσλάβετε περισσότερους ντόπιους εργαζόμενους και να παράσχετε ουσιαστική εξέλιξη στην 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα από δημόσιους 
οργανισμούς ή μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που να παρέχουν χρηματοδότηση για τέτοιες 
μορφές ανάπτυξης θέσεων εργασίας. Μπορεί να είστε σε θέση να αφιερώσετε χρόνο στο 
σχεδιασμό νέων προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας εν ώρα εργασίας (on-the-job training) 
που προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στους ντόπιους και μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες 
για συνεργασία με τοπικά σχολεία, τεχνολογικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. 

Τα ευάλωτα άτομα στην κοινότητά σας ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες λόγω της 
πανδημίας και η αυξημένη ανεργία μπορεί να δημιουργεί περισσότερη φτώχεια. Θα μπορούσατε να 
αναζητήσετε τρόπους υποστήριξης αυτών των ανθρώπων μέσω δωρεών σε τροφίμα, είδη πρώτης 
ανάγκης ή και χρήματα. Εάν οι δικοί σας πόροι είναι λίγοι, τότε πιθανόν να μπορούσατε να 
βοηθήσετε τις τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις με καμπάνιες ευαισθητοποίησης σχετικά με 
αυτά τα θέματα και ίσως να τις υποστηρίξετε με τη συγκέντρωση δωρεών από προηγούμενους 
επισκέπτες σας.

Σε ορισμένους προορισμούς, τα σχολεία ενδέχεται να είναι κλειστά ενώ οι γονείς εξακολουθούν να 
εργάζονται, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα παιδιά χωρίς επίβλεψη που 
κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Θα μπορούσατε να εξετάσετε τις πολιτικές και 
διαδικασίες σας για την προστασία των παιδιών ώστε να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση αυτού του 
ζητήματος. Θα πρέπει να ελέγχετε για κινδύνους που μπορεί να εκτεθούν παιδιά χωρίς επίβλεψη 
που ενδέχεται να έχουν εισέλθει στις εγκαταστάσεις σας εν αγνοία σας. Για παράδειγμα, οι πισίνες, 
η πρόσβαση στη στέγη, οι αποθήκες χημικών και ούτω καθεξής. Εάν πιστεύετε ότι αποτελούν 
κίνδυνο, τότε πρέπει να λάβετε μέτρα για να ασφαλίσετε αυτούς τους χώρους.

Οι αδέσποτες γάτες και οι σκύλοι μπορεί να υποφέρουν περισσότερο από το συνηθισμένο εάν 
υπάρχουν λιγότεροι τουρίστες να τα ταΐζουν ή απλά επειδή πολλοί ντόπιοι μένουν στο σπίτι  Τα ζώα 
εργασίας, εκτροφής και σε αιχμαλωσία ενδέχεται να αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες ενώ 
μπορεί να υπάρχει και αύξηση στα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια ζώα. Θα μπορούσατε να μιλήσετε 
με τοπικούς φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε.


