Έπειτα από το εκδοθέν Υγειονοµικό πρωτόκολλο, που αφορά στα µέτρα προστασίας των
πελατών και των εργαζοµένων στις τουριστικές µονάδες, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για
τα εξής:
1)

Η άφιξη (Check In) θα πραγµατοποιείται µετά τις 15:00 και η αναχώρηση (Check Out)

γίνεται µέχρι τις 11:00. Δώστε µας το χρόνο να καθαρίσουµε και να απολυµάνουµε το χώρο.
2)

Γίνεται σχολαστικός καθαρισµός και απολύµανση του χώρου του δωματιου, αλλά και του

καταλυµάτος ειδικότερα, πριν από κάθε άφιξη. Χρησιµοποιούνται ατµοκαθαριστές σε στρώµατα,
κουρτίνες, υφάσµατα, λοιπές επιφάνειες και φάρµακα µε Υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση
0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
3)

Στην προσπάθειά µας να µειώσουµε το δυνατόν περισσότερο την επαφή µε το χώρο σας,

η καθηµερινή καθαριότητα στα καταλύµατα δεν θα πραγµατοποιείτε. Θα υπάρχουν όµως σύνεργα
καθαρισµού σε κάθε κατάλυµα που µπορείτε να χρησιµοποιείτε οι ίδιοι.
4)

Τα σεντόνια και οι πετσέτες θα αλλάζονται όταν εσείς το επιθυµείτε. Θα µας παραδίδετε

τα χρησιµοποιηµένα σε ειδική σακούλα, που θα σας προµηθεύουµε και αντίστοιχα θα
παραλαµβάνετε τα καθαρά τα οποία θα τοποθετείτε οι ίδιοι.
5)

Η διεύθυνση του καταλύµατος τηρεί αρχείο που διατηρείται στο χωρο µε ευθύνη της, για

όλα τα άτοµα που διαµένουν ή διέµειναν σε αυτό – όνοµα, εθνικότητα, ηµεροµηνία άφιξης και
αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email) σε κάθε κατασκηνωτικό µέσο
ή οικίσκο είτε ανήκει στους πελάτες είτε στην επιχείρηση.
Σεβόµενοι την κατάσταση, η διεύθυνση και το προσωπικό του Magda Rooms σας εγγυάται πως
θα προβεί σε όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια σας.

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

10.
Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυµεί να µείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ.
σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική µάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα
χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή µε εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε
πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
11.
Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε
περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεµβάσεις όπου ο ασθενής δεν µπορεί να επικοινωνήσει.
12.
Ο χρησιµοποιηµένος προστατευτικός εξοπλισµός (απλή χειρουργική µάσκα µίας χρήσεως,
γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καµία περίπτωση να µην ξαναχρησιµοποιείται.
13.
Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά µε νερό
και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιµο των χεριών, το οποίο και
αποτελεί σηµαντικότατο µέσο πρόληψης.
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