Camping Ierissos
Σχέδιο ∆ράσης για τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού COVID-19
Στο Camping Ierissos δίνουµε µεγάλη σηµασία στην προστασία τόσο των
φιλοξενηµένων µας όσο και των εργαζοµένων µας. Για το λόγο αυτό, απόλυτα
εναρµονιζόµενοι µε το υγειονοµικό πρωτόκολλο που εξέδωσε το Υπουργείο
Τουρισµού ΦΕΚ 2084,Β΄,30-05-2020, για τις οργανωµένες τουριστικές
κατασκηνώσεις camping, συντάξαµε και εφαρµόζουµε το ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ –
Camping Ierissos, για τη διαχείριση ύποπτου περιστατικού COVID-19.
Σύµφωνα µ αυτό αναφέρουµε τα κάτωθι:
Α) Συµπτώµατα που χαρακτηρίζουν ένα άτοµο ως ύποπτο κρούσµα
λοίµωξης COVID-19 και η αιφνίδια έναρξη νόσου, πιθανολογείται µε
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συµπτώµατα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια,
Β) Ο Αριθµός κλήσης είναι το «1135» για την επικοινωνία µε τον αρµόδιο
φορέα για την αναφορά του περιστατικού και την καθοδήγηση για τη διαχείριση
του στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,
Γ) Προσωρινή αποµόνωση του περιστατικού και καταγραφή των στοιχείων
Έχουµε διαµορφώσει και εφοδιάσει το ιατρείο του camping µε όλο το
απαραίτητο υλικό που ορίζει ο νόµος για την ασφαλή

διαχείριση των

περιστατικών,
∆)Χρήση χειρουργικής µάσκας, προστατευτικών γυαλιών, ποδονάρια,
αδιάβροχης ποδιάς µε µακριά µανίκια και γαντιών από όποιον εισέρχεται
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στον χώρο της προσωρινής αποµόνωσης (ο χρησιµοποιηµένος προστατευτικός
εξοπλισµός θα απορρίπτεται σε σακούλα και σε καµία περίπτωση δεν θα
ξαναχρησιµοποιείται, ενώ µετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισµού
πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά µε νερό και σαπούνι),
Ε)Εξαερισµός του χώρου προσωρινής αποµόνωσης, καθαριότητα και
απολύµανση των επιφανειών και των αντικειµένων µετά την αποµάκρυνση
του ασθενούς µε διάλυµα χλωρίνης 0,1% (4 κουταλάκια του γλυκού χλωρίνης
περιεκτικότητας 5% ανά 1 λίτρο νερού) ή αιθυλικής αλκοόλης 70% µε χρόνο
επαφής 10 λεπτών ή άλλου απολυµαντικού µε αποδεδειγµένη ιοκτόνο δράση (τα
υλικά καθαριότητας πρέπει ή να απορριφθούν ή να πλυθούν σε θερµοκρασία
90°C πριν επαναχρησιµοποιηθούν, προτιµότερο υλικά µιας χρήσης),
ΣΤ) Αναφορά στην αρµόδια υγειονοµική αρχή όλων των επαφών του
ασθενούς ξεκινώντας δύο ηµέρες πριν την εµφάνιση των συµπτωµάτων,
Ζ) Στοιχεία επικοινωνίας του ΕΚΑΒ στον αριθµό 166, τα στοιχεία
επικοινωνίας της δοµής υγείας που θα να µεταφερθεί το ύποπτο περιστατικό, η
υγειονοµική υπηρεσία στην οποία υπάγεται το camping είναι το Νοσοκοµείο
Πολυγύρου

Αναλυτικότερα:
Ορίζεται ως υπεύθυνος εφαρµογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου
κρούσµατος στο camping, η πρόεδρος της ΑΞΤΑ∆Α κα Ζαµάνη Μαρία
Ελένη και ο manager της επιχείρησης κος Σταύρος ∆ουλδέρης.
Τα περιστατικά και τα µέτρα που εφαρµόζονται καταγράφονται στο βιβλίο
συµβάντων COVID 19 το οποίο φυλάσσεται στο ειδικά διαµορφωµένο ιατρείο
του camping.
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Στο camping, φροντίσαµε να υπάρχει επάρκεια Μ.Α.Π (Μέτρα Προσωπικής
Προστασία) για όλο το προσωπικό που εργάζεται, ανάλογα µε τα καθήκοντα του
και έγινε σεµινάριο ορθής χρήσης των Μ.Α.Π καθώς και αντιµετώπισης πιθανού
κρούσµατος.
Οι πελάτες του camping ενηµερώθηκαν για την υποχρέωση εφαρµογής των
µέτρων προστασίας από τη λοίµωξη COVID 19, µέσω του υγειονοµικού
πρωτοκόλλου για τα µέτρα που εφαρµόζονται στα camping. To υγειονοµικό
πρωτόκολλο βρίσκεται αναρτηµένο στον πίνακα ανακοινώσεων στη reception,
καθώς και σε έντυπη µορφή στη reception, όπως επίσης και σε ηλεκτρονική
µορφή στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Επίσης τους έχει αποσταλεί µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Φέτος οι πελάτες που θα φιλοξενήσει το camping ,
θα είναι µόνο οι µόνιµοι και είναι όλοι κάτοικοι Ελλάδας.
Το υγειονοµικό πρωτόκολλο απεστάλη µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε
όλους τους µόνιµους πελάτες, καθώς η επιχείρηση αποφάσισε να µην δεχτεί
φέτος επιπλέον πελάτες .
Όλες οι οδηγίες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, σε ειδική
ενότητα µε ονοµασία «COVID 19» στην οποία είναι αναρτηµένα τα
υγειονοµικά πρωτόκολλα, οι οδηγίες και τα µέτρα πρόληψης. Τα υγειονοµικά
πρωτόκολλα κοινοποιήθηκαν και στα social media της ΑΞΤΑ∆Α.
Έχει κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΞΤΑ∆Α, σε ειδική ενότητα µε
ονοµασία «COVID 19», το link της ιστοσελίδας της Ελληνικής κυβέρνησης µε
τις πληροφορίες για τη λοίµωξη COVID 19 και τα µέτρα που αφορούν τους
αλλοδαπούς που επισκέπτονται τη χώρα στην αγγλική γλώσσα.
Ορίστηκαν συντονιστές του κάµπινγκ για την πρόληψη των κρουσµάτων
COVID 19 και την τήρηση του ειδικού πρωτοκόλλου και των οδηγιών του
ΕΟ∆Υ η πρόεδρος της ΑΞΤΑ∆Α κα Ζαµάνη Μαρία Ελένη και ο διευθυντής της
επιχείρησης κος Σταύρος ∆ουλδέρης.
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Το προσωπικό του camping ενηµερώθηκε αναλυτικά, εκπαιδεύτηκε και
υιοθέτησε, τους ειδικούς κανονισµούς του camping για την πρόληψη της
λοίµωξης, τα βασικά µέτρα αποφυγής µετάδοσης του COVID 19 και χρήσης
των Μ.Α.Π. , όπως αναφέρονται

στο σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου

κρούσµατος, για τα βασικά µέτρα αποφυγής µετάδοσης της λοίµωξης, για τους
ειδικούς κανονισµούς του camping για την πρόληψη του COVID 19, για την
χρήση. Μ.Α.Π, όσο και για την υποχρέωση αναφοράς στον προϊστάµενο τους
και στους συντονιστές που ορίστηκαν, αν αντιληφτούν για τους ίδιους ή τους
πελάτες ύποπτα συµπτώµατα. Θα ακολουθήσουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα
νέες ενηµερώσεις από τον συνεργαζόµενο ιατρό.
Η κοινωνική απόσταση 1,5 µέτρων πρέπει να τηρείται και σε όλους τους
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους µεταξύ των ατόµων τα οποία δεν
διαµένουν στο ίδιο τροχόσπιτο ή δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια - παρέα.
Στις εγκαταστάσεις των εσωτερικών στεγασµένων κοινόχρηστων χώρων θα
πρέπει να διατηρείται η απόσταση του 1,5 µέτρου και γι αυτό τοποθετήθηκαν
στο δάπεδο ειδικές σηµάνσεις όπου ήταν απαραίτητο. Στις εσωτερικές
εγκαταστάσεις οι πελάτες εκτός του 1,5 µέτρου απόσταση θα πρέπει να φορούν
και υφασµάτινη µάσκα.
Έχουν ενηµερωθεί οι πελάτες καθώς και οι υπάλληλοι να αναφέρουν
οποιαδήποτε παράβαση των οδηγιών και κανονισµών στον συντονιστή
Η εκπαίδευση των συντονιστών έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχουν ήδη
εκπαιδεύσει τους εργαζόµενους στο camping,. Αν στο επόµενο διάστηµα
προχωρήσουµε σε πρόσληψη νέου προσωπικού θα εκπαιδευτούν και εκείνοι
πριν την έναρξη των καθηκόντων τους.
Έχει δοθεί σαφής οδηγία τα µέλη του προσωπικού τα οποία αναπτύσσουν
συµπτώµατα αναπνευστικής λοίµωξης να αποµακρύνονται αµέσως από την
εργασία τους
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Το camping διαθέτει µηχάνηµα P.O.S για την αποφυγή συναλλαγών δια ζώσης .
Επίσης επειδή το camping φέτος θα λειτουργήσει µόνο µε µόνιµους πελάτες
έχουν ενηµερωθεί γραπτώς ότι µπορούν να εξοφλήσουν µέσω τραπεζικής
κατάθεσης (web banking). Επίσης όλες οι παραγγελίες που αφορούν προµήθειες
για το camping γίνονται τηλεφωνικά και εξοφλούνται µέσω τραπεζικών
συναλλαγών.
Φέτος στο camping δεν επιτρέπεται η είσοδος, διέλευση, παραµονή καθώς και η
χρήση των εγκαταστάσεων του camping από τους µη διαµένοντες στο camping.
Οι µη διαµένοντες µπορούν να χρησιµοποιούν την όµορη παραλία αλλά χωρίς
να διέρχονται µέσα από το camping.
Στη παραλία δεν υπάρχουν µόνιµα καθίσµατα. Οι λουόµενοι έχουν ενηµερωθεί
να κρατούν την απόσταση του 1,5 µέτρου µεταξύ τους
Η διεύθυνση του camping τηρεί ειδικό βιβλίο- αρχείο, όπου καταγράφονται
όνοµα, εθνικότητα, ηµεροµηνία, άφιξη και αναχώρηση, στοιχεία επικοινωνίας,
e mail, τηλεφ, διεύθυνση.
Θέσεις κατασκηνωτικών µέσων
Η απόσταση µεταξύ των τροχόσπιτων είναι πάνω από 5 µέτρα από την πόρτα
της εισόδου και 3 µέτρα από κάθε άλλη πλευρά του.
Φέτος το camping θα λειτουργήσει µόνο µε τους µόνιµους πελάτες και δεν θα
δεχθούµε άλλους. Έτσι επιτύχαµε µείωση της χωρητικότητας κατά 20% από
την εγκεκριµένη δυναµικότητα σε άτοµα. Η κοινωνική απόσταση του 1,5
µέτρου µεταξύ των ατόµων που δεν µένουν στο ίδιο τροχόσπιτο ή δεν ανήκουν
στην ίδια οικογένεια ή παρέα παραµένει πρωταρχικός κανόνας µας .
Στο camping εφαρµόζονται πιστά οι οδηγίες της εγκυκλίου µε αρ. ∆1γ/Γ.Π/οικ
19954/20.03.2020

του

Υπουργείου

Υγείας

«Μέτρα

καθαρισµού

και

απολύµανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδηµίας του
SARS –CoV-2» Α∆Α: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1Ν∆, όπως ισχύει.
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Στο camping δεν εκµισθώνονται σκηνές ή τροχόσπιτα. Ο κάθε πελάτης έχει το
δικό του τροχόσπιτο.
Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους, χώροι πλύσης χεριών ,
αποδυτήρια, νεροχύτες για το πλύσιµο των πιάτων) διατηρούνται καθαρά και
αερίζονται κατά τη χρήση.
Υπάρχει γραπτό πρόγραµµα καθαριότητας και ελέγχου το οποίο διασφαλίζει τον
καθαρισµό και την απολύµανση των εγκαταστάσεων υγιεινής. Ο καθαρισµός
πραγµατοποιείται πρωί, µεσηµέρι και βράδυ, επιτυγχάνοντας έτσι τη διατήρηση
των συνθηκών υγιεινής των εγκαταστάσεων καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Το
πρόγραµµα καθαρισµού βρίσκεται στη reception.
Έχουµε τοποθετήσει κάδους απορριµµάτων σε διάφορα προσβάσιµα σηµεία, σε
στεγασµένους και σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους .
Οι

νιπτήρες

είναι

εφοδιασµένοι

µε

κρεµοσάπουνο,

χαρτοπετσέτες,

απολυµαντικό, και ποδοκίνητους κάδους για τα απορρίµµατα , ενώ οι τουαλέτες
απολυµαίνονται µε ειδικά απολυµαντικά που έχουµε τοποθετήσει µέσα στα
καζανάκια και τα οποία αντικαθίστανται κάθε µήνα από ειδικό συνεργείο
καθαρισµού και απολύµανσης.
Η διοίκηση του camping αντιλαµβάνεται πλήρως την σοβαρότητα της
κατάστασης και την ανάγκη να συµµορφωθούµε όλοι µε τους κανόνες, για να
απολαύουµε όλοι το καλοκαίρι µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αλλά πάνω
απ΄ όλα µε ασφάλεια. Η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική. Εργαζόµενοι και
κατασκηνωτές θα πρέπει να συνεργαστούµε και αν τηρήσουµε πιστά το
πρωτόκολλο υγειονοµικού περιεχοµένου για την λειτουργία του camping. Το
παρόν σχέδιο ψηφίσθηκε οµόφωνα µε την υπ αριθµόν 36/2020 απόφαση ∆Σ.
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CAMPING IERISSOS:
ΟΝΟΜΑ: ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ,

6947046548

ONOMA: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,

6932714149

ΙΑΤΡΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

6943295217

ΕΚΑΒ: 166

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

2371350100

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ :

2372022222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:

2372350000

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ:

2377021111

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ :

80-11-202020

CAMPING :

2377021125

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΞΤΑΔΑ:

2377021130
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ:

2377022590

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ:

2377022388

ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ:

2377022722

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ :

2372021007

ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. :

2372021131

ΞΙΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ Δ. :

2372022488

ΣΙΩΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ :

2372041222
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