
 

 

 

 

 
Πρωτο κολλο υγιεινή ς και κανο νες λειτουργι ας του 
Mylaon Boutique Hotel & Spa, σχετικα  με τήν 
εξασφα λισή των κατα λλήλων υγειονομικω ν συνθήκω ν 
μιας α ρτιας διαμονή ς. 

 

 

 

Προςωπικό καταλύματοσ 
 

 Το προςωπικό ςυμμορφϊνεται αυςτθρά με τα βαςικά προςτατευτικά μζτρα κατά 

του COVID-19:  τιρθςθ υγιεινισ χεριϊν, ςωματικϊν αποςτάςεων από τουσ πελάτεσ 

και το λοιπό προςωπικό, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ, τουσ χϊρουσ του 

ξενοδοχείου και τουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ, αποφυγι αγγίγματοσ προςϊπου και 

γενικά προςωπικι και αναπνευςτικι υγιεινι 

 Το Mylaon Boutique Hotel & Spa ζχει χορθγιςει ςε κάκε μζλοσ του προςωπικοφ 

επαρκι Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ και εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι επάρκεια των 

αποκεμάτων 

 Το προςωπικό ζχει ενθμερωκεί για τα πρωτόκολλα υγιεινισ και διαχείριςθσ 

κρουςμάτων COVID-19 που αφοροφν ςτο πεδίο αρμοδιοτιτων του 

 



 

Reception 
 

• Το προςωπικό λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα υγιεινισ (πλφςιμο χεριϊν), κρατά 

αποςτάςεισ τουλάχιςτον ενόσ μζτρου από τουσ πελάτεσ (αποφυγι χειραψιϊν κτλ) 

και να ακολουκεί τουσ κανόνεσ υγιεινισ 

• Το προςωπικό παρζχει πλθροφορίεσ για παρόχουσ υγείασ, δθμόςια και ιδιωτικά 

νοςοκομεία, νοςοκομεία αναφοράσ για COVID-19, φαρμακεία 

• Παροχι Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ και επαρκισ εξοπλιςμόσ προςωπικοφ (γάντια, 

μάςκεσ, απολυμαντικά ςπρζι, κερμόμετρο απόςταςθσ, αποςτειρωτισ αντικειμζνων) 

• Ειδικόσ εξοπλιςμόσ για τθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ περιςτατικοφ, όπωσ γάντια και 

μάςκεσ μιασ χριςθσ, αντιςθπτικά, ποδιά μιασ χριςεωσ , κερμόμετρο laser 

• Στθν υποδοχι υπάρχει αντιςθπτικό για χριςθ από τον πελάτθ και ξεχωριςτό για τθν 

χριςθ του προςωπικοφ 

• Τακτικι απολφμανςθ των επιφανειϊν τθσ υποδοχισ 

• Για τθ διατιρθςθ αποςτάςεων το κατάλυμα εφαρμόηει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ τθσ 

υποδοχισ, κατάλλθλθ ςιμανςθ αποςτάςεων ςτο χϊρο αναμονισ, κατάλλθλθ 

διάταξθ των επίπλων και ορκι διαχείριςθ τθσ ουράσ με ςτόχο τθ μείωςθ του 

χρόνου αναμονισ 

• Διεφρυνςθ διάρκειασ check-out και check-in μεταξφ των διαμονϊν (check out μζχρι 

τισ 11.00 πμ και check in από τισ 3.00 μμ). 

• Απαγόρευςθ ειςόδου ςτα δωμάτια ςε μθ διαμζνοντεσ 

• Ενκάρρυνςθ ανζπαφων ςυναλλαγϊν 

• Απολφμανςθ POS μεταξφ ςυναλλαγϊν αν χρθςιμοποιείται pin και κατά τθν 

ανταλλαγι χαρτονομιςμάτων  

• Ηλεκτρονικι αποςτολι λογαριαςμϊν, τιμολογίων και αποδείξεων 

• Απολφμανςθ των key cards – τοποκζτθςι τουσ ςε ειδικό αποςτειρωτι αντικεμζνων 

• Γριγορο και εφκολο check-in /check-out για αποφυγι ςυνωςτιςμοφ 

 

 

 

 



 
Δωμάτια & Κοινόχρηςτοι χώροι 
 

• Απολυμαντικά ςε όλεσ τισ κζςεισ εξυπθρζτθςθσ : κεντρικι reception, spa reception, 

bar, κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ 

• Συχνόσ αεριςμόσ όλων των χϊρων και δωματίων κακθμερινά 

• Συχνι, ςχολαςτικι απολφμανςθ ςε κομβία ανελκυςτιρων, πόμολα, κουμπιά 

αςανςζρ, χειρολαβζσ, κουπαςτζσ ςκάλασ 

• Απολυμαντικά εντόσ δωματίων 

• Σχολαςτικό κακάριςμα με επαγγελματικά πιςτοποιθμζνα απορρυπαντικά και 

απολυμαντικά και πολφ καλόσ αεριςμόσ δωματίου κατά τισ ϊρεσ που μεςολαβοφν 

μεταξφ διαμονϊν 

• Απομάκρυνςθ κοινόχρθςτων αντικειμζνων πολλαπλισ χριςθσ όπωσ μενοφ, 

περιοδικά 

• Αντικατάςταςθ ζντυπων καταλόγων ςε ψθφιακι μορφι ι πλαςτικοποίθςθ με 

δυνατότθτα απολφμανςθσ 

• Τοποκζτθςθ καλφμματοσ μιασ χριςθσ ςτα χειριςτιρια τθσ τθλεόραςθσ 

• Πιςτοποιθμζνοι ςυνεργάτεσ ςτθν απολφμανςθ χαλιϊν και υφαςμάτινων επίπλων 

• Πιςτοποιθμζνα απορρυπαντικά και απολυμαντικά με χριςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

• Κακαριςμόσ λινϊν εντόσ ξενοδοχείου με ειδικά πιςτοποιθμζνα απορρυπαντικά 

• Αυςτθρι τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ από το προςωπικό που αςχολείται με τθ 

διαλογι ακάκαρτων λινϊν με χριςθ των ενδεδειγμζνων ΜΑΠ (ειδικισ ποδιάσ μιασ 

χριςθσ πάνω από τθ ςτολι, γαντιϊν και μάςκασ) 

• Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πλυντθρίων (ωσ προσ τθ χρθςιμοποιοφμενθ 

κερμοκραςία και τθ δοςολογία απορρυπαντικϊν) 

• Επαρκισ εξοπλιςμόσ προςωπικοφ κακαριότθτασ (γάντια, μάςκεσ, αδιάβροχθ ρόμπα 

μιασ χριςθσ, κλειςτά παποφτςια) 

 Το υπουργείο ςυςτινει το μθ κακαριςμό δωματίων κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ 

ςτα ξενοδοχεία, για τθν αςφάλειά των φιλοξενουμζνων. Σε περίπτωςθ που υπάρχει 

επικυμία για οποιαδιποτε υπθρεςία κακαριότθτασ, κα πραγματοποιείται ζχοντασ 

πάρει όλα τα μζτρα αςφαλείασ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ρεςεψιόν. 

• Πραγματοποιείται απολφμανςθ με ατμοκακαριςτι ςτισ επίμαχεσ επιφάνειεσ 

δωματίου και μπάνιου και ςε υφαςμάτινεσ επιφάνειεσ 

 
 
 



Εςτιατόριο 
 

• Τιρθςθ HACCP 

• Αντικατάςταςθ ζντυπων καταλόγων ςε ψθφιακι μορφι ι πλαςτικοποίθςθ με 

δυνατότθτα απολφμανςθσ 

• Τιρθςθ αποςτάςεων μεταξφ τραπεηιϊν 

• Επαρκισ εξοπλιςμόσ προςωπικοφ (γάντια, μάςκεσ, απολυμαντικά ςπρζι) 

• Κακθμερινόσ αεριςμόσ και ςχολαςτικι κακαριότθτα του χϊρου 

• Απομάκρυνςθ κοινόχρθςτων αντικειμζνων πολλαπλισ χριςθσ όπωσ μενοφ, 

περιοδικά 

Σχέδιο διαχείριςησ ύποπτου κρούςματοσ 

 

• Ειδικότερα για τθ διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ ακολουκείται το ςχζδιο 

αντιμετϊπιςθσ φποπτου κροφςματοσ του ΕΟΔΥ 

• Ζχει οριςτεί υπεφκυνοσ εφαρμογισ ςχεδίου διαχείριςθσ 

• Ζχει οριςτεί ςυνεργαηόμενοσ γιατρόσ για τθν πλιρθ φροντίδα των φιλοξενοφμενϊν 

μασ 

Αρχείο καταλύματοσ και βιβλίο ςυμβάντων 

 

• Τθρείται αρχείο των μελϊν προςωπικοφ και όλων των ατόμων που διζμειναν ςτο 

ξενοδοχείο - όνομα, εκνικότθτα, θμερομθνία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, ςτοιχεία  

επικοινωνίασ (διεφκυνςθ, τθλζφωνο, e-mail), ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ επικοινωνία 

με τισ ςτενζσ επαφζσ τυχόν κροφςματοσ COVID-19, που ενδζχεται να ταχτοποιθκεί εκ 

των υςτζρων 

• Δίδεται προςοχι ςτο Γενικό Κανονιςμό περί Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων 

(GDPR) και ενθμερϊνονται οι επιςκζπτεσ ότι τθρείται αρχείο για λόγουσ προςταςίασ 

δθμόςιασ υγείασ. 

Επικοινωνία 

 

• Κοινοποίθςθ πρωτοκόλλου υγιεινισ ςε όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ 

• Δρομολόγθςθ ενθμζρωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ του Mylaon Boutique Hotel & Spa με 

ειδικι ενότθτα COVID-19 


