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Η Διοίκηση του Ξενοδοχείου αναγνωρίζει την υποχρέωση της και αποδέχεται τις ευθύνες της για
την προστασία της υγείας των εργαζομένων της, των πελατών της, των συνεργατών που
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου από τη νόσο
Covid -19.
Το Ξενοδοχείο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές
συμμόρφωσης και τα κριτήρια αξιολόγησης του σχήματος COVID SHIELD σε συνδυασμό με τις
σχετικές οδηγίες/συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας και τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης
του κορωνοϊού.
Δεσμευόμαστε για:
• τη συμμόρφωσή μας με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που
αφορούν τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
• την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχήματος COVID SHIELD
• την παροχή των απαραίτητων πόρων για την πρόληψη της εισροής ή της εξάπλωσης
της νόσου COVID-19, στις εγκαταστάσεις και στους χώρους που δραστηριοποιείται.
Κύρια στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης COVID SHIELD αποτελούν:
• η καθιέρωση και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών/οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας και
παροχής των υπηρεσιών,
• η εκπαίδευση του προσωπικού,
• η ενημέρωση των επισκεπτών για τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζουν,
• η παροχή των κατάλληλων πόρων στο προσωπικό και στους επισκέπτες των
εγκαταστάσεων,
• η αναδιοργάνωση στον τρόπο εργασίας του προσωπικού,
• η διατήρηση των εγκαταστάσεων σε κατάλληλο επίπεδο για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού,
• ο έλεγχος εφαρμογής των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης COVID SHIELD και
των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων,
• η καθιέρωση και παρακολούθηση κατάλληλων μετρήσιμων δεικτών σχετικών με το
Σύστημα Διαχείρισης COVID SHIELD
• η διαρκής ενημέρωση από τους αρμόδιου Φορείς σχετικά με τη λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
• η ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που θα χαρακτηριστούν ως ¨κρούσμα¨
Το Σύστημα Διαχείρισης COVID SHIELD περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που
υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου και στα βοηθητικά λειτουργικά περιουσιακά
στοιχεία του Ξενοδοχείου, από το προσωπικό και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Διοίκηση του Ξενοδοχείου δηλώνει ότι δεν είναι αποδεκτή καμία αρνητική συμπεριφορά και
κοινωνικό στίγμα, που σχετίζονται με την εκδήλωση της νόσου COVID-19 και λαμβάνει όλα τα
σχετικά μέτρα για την αποτροπή εμφάνισής τους.
Για την έγκριση

Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται συνεχώς από τη Διοίκηση και όταν κριθεί απαραίτητο θα αναθεωρηθεί.

