Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Camping Thirea σεβόμενοι την ασφάλεια σας
έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο,
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του Kορωνοϊού Covid-19.
Σας ευχόμαστε καλή διαμονή και καλό καλοκαίρι.

Ο πελάτης θα δηλώνει ότι ενημερώθηκε, αποδέχεται και θα τηρεί τις οδηγίες και τα μέτρα.
Σε περίπτωση μη αποδοχής ή αν διαπιστωθούν παραβατικές συμπεριφορές,
το CAMPING διατηρεί το δικαίωμα να μην τον δεχθεί ή να του ζητήσει να αποχωρήσει από αυτό.
Οποιαδήποτε παράβαση των οδηγιών και κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στο
αρμόδιο άτομο του Camping για την πρόληψη κρουσμάτων Covid-19.

Συντονιστής του Camping για την πρόληψη κρουσμάτων Covid-19
και την τήρηση του ειδικού πρωτοκόλλου και των οδηγιών του ΕΟΔΥ.
Υπεύθυνος εφαρμογής σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος.
Φλώκα Ελένη
+30 6977009351
 flokasthodores@gmail.com

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί Κανονισμό Λειτουργίας για το φετινό καλοκαίρι 2020 και
όλοι οι κατασκηνωτές οφείλουν να συμπεριφέρονται αναλόγως.




























Η είσοδος στο Camping γίνεται από τη reception η οποία λειτουργεί από τις 07.00 μέχρι τις 24.00.
Μόνο ένα άτομο από κάθε οικογένεια θα εισέρχεται στη reception.
Θα διενεργείται κατά την διάρκεια του check-in θερμομέτρηση των πελατών.
Η διεύθυνση του camping τηρεί αρχείο, που διατηρείται στο camping 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.
Συνιστάται να προτιμώνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, και να προτιμάται η τηλεφωνική συνεννόηση,
όσο αυτό είναι δυνατό σε ότι αφορά ερωτήσεις- διευκρινήσεις που δεν απαιτούν φυσική παρουσία.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος, η διέλευση, η παραμονή, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων από μη
διαμένοντες στο camping.
Η είσοδος, η έξοδος και η κυκλοφορία των οχημάτων στο camping δεν επιτρέπεται μετά τις 24:00.
Μην μετακινείστε με το όχημα σας στο χώρο του camping αν δεν είναι εντελώς απαραίτητο. Οδηγείτε
αργά με ταχύτητα μικρότερη των 5km/h, και παρκάρετε μόνο στη θέση σας ή στο Parking.
Μην ανάβετε φωτιά για οποιονδήποτε λόγο. Για barbeque μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ατομική
σας ψησταριά στον χώρο σας. Χρησιμοποιήστε την ψησταριά με προσοχή.
Να αποφεύγετε συμπεριφορά, δραστηριότητες , παιχνίδια που ενοχλούν τους υπόλοιπους
κατασκηνωτές. Δεν αναστατώνουμε τους διπλανούς μας, πολύ περισσότερο τις ώρες κοινής ησυχίας.
Ώρες κοινής ησυχίας: 24:00 -08:00 & 15:00 - 17:00.
Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε το χώρο καθαρό.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται με καθημερινό πρόγραμμα σύμφωνα
με τις οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τα Camping.
Θα υπάρχει σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής αναρτημένο το πρόγραμμα καθαριότητας.
Οι νιπτήρες θα είναι συνεχώς εφοδιασμένοι με σαπούνι, χαρτοπετσέτες και ποδοκίνητους κάδους για
τα απορρίμματα.
Το πλύσιμο ρούχων - σκευών επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
Απαραίτητη η χρήση υφασμάτινης μάσκας, συνίσταται η χρήση γαντιών.
Παρακαλούμε μην πετάτε χαρτιά στην τουαλέτα.
Μη σπαταλάτε το νερό.
Τα μικρά παιδιά οφείλουν να κάνουν χρήση των διαφόρων παροχών υπό την εποπτεία και ευθύνη των
κηδεμόνων τους. Επιτρέπεται η χρήση των κοινόχρηστων τουαλετών και ντουζ με συνοδεία κηδεμόνα,
όπου και είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών κανόνων
χρήσης των χώρων αυτών.
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 κατασκηνωτικό μέσο ή δεν ανήκουν στην
ίδια οικογένεια / παρέα. Οι κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την τήρηση του παραπάνω κανόνα για
τα ανήλικα τέκνα.
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 ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων, τα οποία ταυτόχρονα θα κάνουν
χρήση υφασμάτινης μάσκας.
Η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής κατασκηνωτικού μέσου (τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκηνές, κτλ.)
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από την πόρτα εισόδου του κατασκηνωτικού μέσου
και 3 μέτρα από κάθε άλλη πλευρά του.
Τα γάντια και οι μάσκες πρέπει να απορρίπτονται στους ποδοκίνητους κάδους σκουπιδιών.
Οι ιστιοσανίδες και γενικότερα προσωπικά αντικείμενα να τοποθετούνται στους υποδειγμένους
χώρους ή στον χώρο σας και όχι στους κοινόχρηστους.
Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να βρίσκονται πάντα δεμένα κάτω από την επιτήρησή σας καθώς επίσης
να φροντίζετε για τις ακαθαρσίες τους.

Κορωνοϊός COVID-19
Πρακτικές συμβουλές.
Πως μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου καλύτερα;
Τα ακόλουθα σπουδαιότερα προστατευτικά μέτρα είναι απλά και πολύ αποτελεσματικά!
Οι προστατευτικοί κανόνες υγιεινής όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, το πλύσιμο των χεριών και η
διατήρηση αποστάσεων πρέπει να γίνουν καθημερινές μας συνήθειες. Επίσης να ενημερώσετε την
οικογένειά σας, τις φίλες, τους φίλους και τους γνωστούς σας σχετικά με αυτές τις δυνατότητες προστασίας.

















Κανόνες υγιεινής για προστασία όταν βήχετε ή φτερνίζεστε.
Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε να κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους γύρω σας και να
αποστρέφετε το πρόσωπό σας από αυτούς.
Βήχετε ή φτερνίζεστε μέσα σε χαρτομάντιλο που θα χρησιμοποιήσετε μόνο μια φορά. Πετάτε
το χαρτομάντιλο σε κλειστό κάδο σκουπιδιών με καπάκι.
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χαρτομάντιλα, χρησιμοποιείτε την εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα σας
(όχι την παλάμη σας!), βάζοντάς την μπροστά από το στόμα και τη μύτη σας όταν βήχετε
και φτερνίζεστε.
Πλύσιμο χεριών.
Πλένετε τα χέρια σας συχνά και διεξοδικά με σαπούνι, συμπεριλαμβανομένων των σημείων ανάμεσα
στα δάχτυλά σας και των άκρων των δαχτύλων σας. Το ιδανικό είναι να πλένετε τα χέρια σας για μισό
λεπτό χρησιμοποιώντας υγρό σαπούνι. Ξεβγάζετε τα χέρια σας κάτω από τρεχούμενο νερό.
Στεγνώνετε τα χέρια σας προσεκτικά, συμπεριλαμβάνοντας τα σημεία ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Στο
σπίτι θα πρέπει το κάθε άτομο να χρησιμοποιεί ξεχωριστή πετσέτα. Σε δημόσιες τουαλέτες είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιείτε χειροπετσέτες μιας χρήσης και να κλείνετε τη βρύση με χειροπετσέτα
μιας χρήσης ή με τον αγκώνα σας.
Κρατάμε αποστάσεις.
Αποφεύγετε τις στενές επαφές, όπως τις χειραψίες, τα φιλιά και τις αγκαλιές. Αυτό δεν σημαίνει
ότι είστε αγενείς. Απλώς προστατεύετε τον εαυτό σας και τους άλλους.
Αν νοσήσετε, μένετε σπίτι, για να αναρρώσετε και για να εμποδίσετε την περαιτέρω μετάδοση
της μόλυνσης.
Ακόμα και άτομα που έχουν μολυνθεί, αλλά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου, μπορούν να
μολύνουν άλλους. Κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου, για να αποφύγετε την άμεση μετάδοση
της μόλυνσης.
Όσοι έχετε νοσήσει πρέπει να μένετε μακριά κυρίως από ευπαθή άτομα, όπως οι ηλικιωμένοι ή
τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.
Χρήση Μάσκας.
Πριν βάλετε τη μάσκα στο πρόσωπο ή πριν αφαιρέσετε τη μάσκα, πλύντε τα χέρια σας με σαπούνι και
νερό. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό για τα χέρια.
Μην αγγίζετε το μέρος της μάσκας που καλύπτει το πρόσωπο. Αγγίξτε μόνο τα λάστιχα ή τις θηλιές
ασφαλείας.
Αλλάξτε τη μάσκα σας, τουλάχιστον, μια φορά την ημέρα ή όταν νοτίσει ή λερωθεί.
Πλύντε τα χέρια σας σχολαστικά.
Χρήσιμα Link:
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

https://eody.gov.gr/en/
https://www.who.int/

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19
Αν κάποιος παρουσιάσει βήχα, πυρετό, δύσπνοια,
θα πρέπει να μείνει άμεσα απομονωμένος στο κατάλυμα του
και να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο Covid-19 του Camping +30 6977009351
στη συνέχεια εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1. Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το camping 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 η οποία
μπορεί να το διαχειριστεί.
3. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα για εργαστηριακή
επιβεβαίωση COVID-19.
4. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα ιατρό, ο υγειονομικός
υπεύθυνος του Camping 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 κατασκηνωτικό του μέσο, 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 κάμπινγκ συνιστάται να ασχολείται
κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα.
7. Ο ιατρός και το προσωπικό του Κάμπινγκ που θα εισέλθει στο κατάλυμα 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 καταλύματος του ασθενή με COVID-19.
8. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρεται σε προβλεπόμενο οικίσκο καραντίνας και αργότερα
σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας. Αν δεν
επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του camping 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.
14. Τα περιστατικά και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, καταγράφονται στο βιβλίο περιστατικών Covid-19 του
Camping που διατηρείται με ευθύνη του αρμόδιου ατόμου.

