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  Στο Camping Ierissos δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην προστασία τόσο 

των φιλοξενουμένων μας όσο και των εργαζομένων μας. Για το λόγο αυτό, 

απόλυτα εναρμονιζόμενοι με το ΦΕΚ 1223, Τεύχος Β΄, 17-03-2022, με τίτλο 

“Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 

λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19” συντάξαμε και εφαρμόζουμε το 

ανανεωμένο  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – Camping Ierissos 2022,  για τη διαχείριση  

περιστατικών COVID-19. 

Στοιχεία Πρωτοκόλλου 

Α. Σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 

Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του 

ΕΟΔΥ. Το σχέδιο δράσης του κάμπινγκ  για το 2022 έχει επικαιροποιηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 1223, Τεύχος Β΄, 17-03-2022, λαμβάνοντας 

υπ όψιν κι όλα τα προηγούμενα ΦΕΚ. 

 Ορισμός υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος COVID-19 του κάμπινγκ ορίζεται ο κος Σταύρος Δουλδέρης  

Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία του 

 Camping Ierissos  

 (οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση)  

(Camping - 2022). 
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manager  της επιχείρησης και  η κα Ζαμάνη Μαρία Ελένη πρόεδρος ΔΣ, οι 

οποίοι και αναφέρονται  στο σχέδιο σύμφωνα και με την υπ αριθμόν 27/2022 

απόφαση Δ.Σ της Α.Ξ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ.  

  Διαγνωστικός έλεγχος στο σύνολο του προσωπικού του καταλύματος 

από επαγγελματία υγείας ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για 

τον έλεγχο του COVID-19, βάσει της εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή των 

ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου σε τουριστικά 

καταλύματα» (ΦΕΚ  1223, Τεύχος Β΄, 17-03-2022, ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Ι , Α/Α Β.4.5.), 

και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποχρέωση για τη διενέργεια rapid 

test, COVID 19 καταλαμβάνει όσους δεν έχουν εμβολιαστεί  κατά της νόσου 

COVID 19 ή δεν έχουν νοσήσει από τη λοίμωξη COVID 19.  

Β. Τα περιστατικά και τα μέτρα που εφαρμόζονται καταγράφονται στο 

βιβλίο συμβάντων COVID-19 

Γ. Επάρκεια και ορθή χρήση Μ.Α.Π.  

 Στο κάμπινγκ υπάρχουν επαρκή Μ.Α.Π. και χορηγούνται στο προσωπικό 

του κάμπινγκ ανάλογα με τα καθήκοντα του.  

Δ. Ενημέρωση πελατών για την υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων 

προστασίας από την λοίμωξη COVID-19 

 Οι πελάτες ενημερώνονται για το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας 

και τα μέτρα πρόληψης της λοίμωξης COVID-19 που εφαρμόζονται στο 

κάμπινγκ, αλλά και τα μέτρα που ισχύουν στην Ελλάδα όπου είναι εφικτό πριν 
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την άφιξη τους με αποστολή email διαφορετικά με ενημερωτικό φυλλάδιο που 

τους δίνετε στην είσοδο. 

  Ανάρτηση οδηγιών γίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης σε 

ειδική ενότητα για τον  covid-19 που δημιουργήθηκε όπως προβλέπεται από 

την κείμενη νομοθεσία η οποία ενημερώνεται συνεχώς με όλες τις νέες 

ανακοινώσεις. Εκεί αναρτώνται  τα υγειονομικά πρωτόκολλά, οι οδηγίες, τα 

μέτρα και η πολιτική του κάμπινγκ με δυνατότητα link και στις επίσημες 

ιστοσελίδες της ελληνικής κυβέρνησης. Επίσης δημοσιεύσεις γίνονται στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είναι αναρτημένη και η ιστοσελίδα της 

Ελληνικής κυβέρνησης με τις πληροφορίες για τη λοίμωξη COVID-19 και  τα 

μέτρα που αφορούν τους αλλοδαπούς που επισκέπτονται τη χώρα μας  στην 

αγγλική γλώσσα. 

 Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στη 

reception  και στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος του κάμπινγκ. 

Ε. Ορισμός συντονιστή του Κάμπινγκ 

 Ορίζονται ο κος Σταύρος Δουλδέρης και η κα Ζαμάνη Μαρία Ελένη, ως 

συντονιστές για την πρόληψη κρουσμάτων COVID-19 και την τήρηση του 

ειδικού πρωτοκόλλου και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.  

ΣΤ. Υιοθέτηση από το προσωπικό των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης 

του COVID-19 και χρήση των Μ.Α.Π. 

Ζ. Κοινωνική απόσταση 
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  Η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων πρέπει να τηρείται και σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς 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 

του κάμπινγκ θα πρέπει να διατηρείται η κοινωνική απόσταση με υιοθέτηση 

μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου ώστε να υπάρχει 

απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων τα οποία ταυτόχρονα θα κάνουν 

χρήση της προστατευτικής μάσκας.  

Η. Αναφορά Παραβάσεων  

 Οποιαδήποτε παράβαση οδηγιών και κανονισμών αναφέρονται στον 

συντονιστή.  

Θ. Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Η εκπαίδευση προσωπικού ανάλογα με τα καθήκοντα τους θα αφορά τα 

εξής: 

- Στο σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 

- Στη χρήση Μ.Α.Π. 

- Στη λήψη των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης  του COVID-19 

- Στους λοιπούς ειδικούς κανονισμούς του κάμπινγκ για την πρόληψη  της 

μετάδοσης  του COVID-19 

- Την υποχρέωση  αναφοράς των σχετικών συμπτωμάτων της λοίμωξης 

COVID-19 στον προϊστάμενο  τους τόσο για τους ίδιους  όσο και για τους 

πελάτες εφόσον αντιληφθούν συμβατά συμπτώματα 
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- Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης συντονιστή ο οποίος εν συνεχεία 

εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό είναι η 01-06-2022. 

- Τα μέλη του προσωπικού τα οποία αναπτύσσουν συμπτώματα 

αναπνευστικής λοίμωξης απομακρύνονται αμέσως από την εργασία τους.  

- Το κάμπινγκ διαθέτει μηχάνημα POS και προτρέπει τους πελάτες του να 

προτιμούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για την ασφαλέστερη 

εξυπηρέτηση τους. Όσον αφορά τις παραγγελίες, αγορές υπηρεσιών και 

αγαθών, εξοπλισμού κτλ γίνονται με τηλεφωνική εξυπηρέτηση από τα 

γραφεία της διοίκησης.  

Ι. 1.Απαγόρευση Εισόδου στο Κάμπινγκ σε μη διαμένοντες 

 Οποιαδήποτε παράβαση οδηγιών και κανονισμών θα πρέπει να 

αναφέρεται στον συντονιστή.  

 Λειτουργία της παραλίας (διάταξη ομπρελών κτλ) του κάμπινγκ 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

 Η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο που διατηρείται στο 

κάμπινγκ με ευθύνη της, για όλα τα άτομα που διαμένουν ή διέμειναν σε αυτό 

όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία 

επικοινωνίας, e mail, σε κάθε κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο είτε ανήκει στους 

πελάτες είτε στην επιχείρηση.  

Ι.2.Θέσεις Κατασκηνωτικών Μέσων 

 Η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής μέσου (τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα 

κτλ) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο.  
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Ι.3.Καθαρισμός και απολύμανση 

 Εφαρμογή των οδηγιών της εγκυκλίου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20-03-

2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης 

σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» 

(ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει. 

Ι.4. Ενοικιαζόμενα Κατασκηνωτικά Μέσα 

 Στο κάμπινγκ μας δεν υπάρχουν ενοικιαζόμενα κατασκηνωτικά μέσα 

Ι.5. Εγκαταστάσεις Υγιεινής 

 Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους, χώροι πλύσης χεριών, 

νεροχύτες για το πλύσιμο των πιάτων) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε 

καλή κατάσταση σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις και να αερίζονται 

επαρκώς κατά τη χρήση.  

  Καθαρισμός και απολύμανση εγκαταστάσεων υγιεινής. Τηρείται 

συγκεκριμένο γραπτό πρόγραμμα καθαριότητας και έλεγχου σε τέτοια 

συχνότητα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των συνθηκών υγιεινής 

των εγκαταστάσεων καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

 Τοποθέτηση σε διάφορα προσβάσιμα σημεία στους στεγασμένους και 

υπαίθριους  κοινόχρηστους χώρους κάδους απορριμμάτων με καπάκι. 

  Οι νιπτήρες είναι εφοδιασμένοι με σαπούνι, χειροπετσέτες και 

ποδοκίνητους κάδους για απορρίμματα. 
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 Στα  wc  υπάρχουν μηχανισμοί απολύμανσης λεκάνης καθώς και 

αρωματικά αέρος με απολυμαντικό 

 Στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν κολυμβητικές δεξαμενές – εγκαταστάσεις 

υδάτων αναψυχής. 

 Στο κάμπινγκ δεν λειτουργούν εστίαση, καταστήματα και λοιπές 

εγκαταστάσεις. 

         Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 27/15-04-2022 ενέκρινε τo Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού 

περιεχομένου για τη λειτουργία του Camping Ierissos. 

        Επιπροσθέτως σε όλα τα παραπάνω, η διοίκηση του Camping Ierissos, 

έλαβε την απόφαση η παραμονή των πελατών στο κάμπινγκ, οι οποίοι 

προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, να γίνεται μόνο κατόπιν  

προσκομίσεων αρνητικού τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. 

Τέλος κάθε τροποποίηση των οδηγιών που θα γίνετε από τον ΕΟΔΥ όπως 

και τις δημοσιεύσεις της Κυβέρνησης σε ΦΕΚ η επιχείρηση θα τις λαμβάνει υπ 

όψιν και θα τροποποιεί αναλόγως το πρωτόκολλο συμμορφούμενη πλήρως 

στις νέες οδηγίες. 

 

 

 

 


