Το Ξενοδοχείο Skiathos Palace, ανταποκρινόµενο στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί λόγω της εµφάνισης
και της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 και καθώς θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα, την υγεία των εργαζοµένων
και των φιλοξενούµενών του, έχει πλήρως εναρµονίσει την λειτουργία του µε τα ειδικά υγειονοµικά πρωτόκολλα που
ισχύουν για τα τουριστικά καταλύµατα και που έχουν εκπονηθεί από τoν Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
[National Public Health Organization (NPHO)] και έχουν εγκριθεί και νοµοθετηθεί από το Ελληνικό Κράτος. Επιπλέον το
Ξενοδοχείο Skiathos Palace συµµετέχει εθελοντικά στο ιδιωτικό σχήµα πιστοποίησης ΤÜV AUSTRIA «CoVid-Shield»,
θέλοντας να εξασφαλίσει περαιτέρω την υγεία και ασφάλεια πελατών και εργαζοµένων, έναντι του Covid-19.
Τα εθνικά υγειονοµικά πρωτόκολλα, προβλέπουν τους ειδικούς κανόνες υγιεινής και όλα τα ειδικά προστατευτικά µέτρα
που πρέπει να λαµβάνονται από όλα τα ξενοδοχεία της ελληνικής επικράτειας κατά την λειτουργία τους, µε σκοπό την

προστασία της υγείας προσωπικού και πελατών, έναντι του COVID-19. Σηµειώνεται δε ότι, τα Ελληνικά υγειονοµικά
πρωτόκολλα είναι σε πλήρη συµφωνία, µε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα διαχείρισης έναντι του COVID-19, που έχουν εκδοθεί
τόσο από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) [World Health Organization (WHO)], όσο και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (European Commission) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Nόσων [European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)].
H διοίκηση του Ξενοδοχείου Skiathos Palace δεσµεύεται για την πλήρη και αυστηρή εφαρµογή των ειδικών υγειονοµικών
πρωτοκόλλων καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του, µέσω της εκπόνησης ενός εξειδικευµένου σχεδίου δράσης, που ως
πρωταρχικό στόχο έχει την προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της µετάδοσης του νέου κορωνοϊού
COVID-19.
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 Πιστοποίηση µε το Εθνικό Σήµα «Health First» από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) το οποίο επιβεβαιώνει ότι το
Ξενοδοχείο τηρεί τα επίσηµα πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου έναντι του COVID-19.
 Εθελοντική συµµετοχή στο ιδιωτικό σχήµα πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας «CoVid-Shield» του διεθνούς οργανισµού
πιστοποιήσεων TÜV AUSTRIA.
 Δηµιουργία Οµάδας Διαχείρισης για την εφαρµογή του Σχεδίου Δράσης.
 Συνεργασία βάσει σύµβασης µε Ιατρό Παθολόγο µε ειδική εκπαίδευση στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγµατος για µοριακό έλεγχο από
ύποπτο κρούσµα.
 Πιστή εφαρµογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσµατος που έχει εκπονηθεί από τον ΕΟΔΥ (Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας
Υγείας).
 Ορισµός Υπευθύνου Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσµατος (Ιατρός καταλύµατος).
 Επιπρόσθετη συνεργασία µε Ιατρικό Κέντρο παροχής δευτεροβάθµιας περίθαλψης που βρίσκεται στο πλησιέστερο, από την Σκιάθο,
µεγάλο αστικό κέντρο (Βόλος) µε δυνατότητα διεξαγωγής µοριακών τεστ ανίχνευσης του COVID-19.
 Παροχή δωρεάν υπηρεσιών τηλεϊατρικής 24/7 για όλους τους πελάτες, µέσω της ειδικής εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα Dr. Button
(https://lp.drbutton.gr/el/thessaly/).
 Λειτουργία Ιατρείου εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, πλήρως εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µέσα για την
αντιµετώπιση των πιθανών ύποπτων κρουσµάτων.
 Εκπαίδευση του συντονιστή και του συνόλου του προσωπικού για την τήρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων µέσω του σχετικού
εκπαιδευτικού υλικού που έχει επιµεληθεί ο ΕΟΔΥ και έχει εκδοθεί από το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο και το Ελληνικό Υπουργείο
Τουρισµού.
 Ενίσχυση καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δωµατίων, χρήση ειδικών καθαριστικών και εγκεκριµένων απολυµαντικών.
 Ενίσχυση καθαριότητας και απολύµανσης των κλινοσκεπασµάτων και λοιπού ρουχισµού, µε χρήση προγραµµάτων κύκλων πλύσης
υψηλής θερµοκρασίας (>70οC).
 Παροχή και χρήση κατάλληλων ΜΑΠ (Μέσων Ατοµικής Προστασίας) (µάσκες, γάντια, ειδικός ρουχισµός) σε όλο το προσωπικό του
καταλύµατος ανάλογα µε την ειδικότητα και το επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να του παρέχεται.
 Δηµιουργία υγειονοµικών σταθµών µε την παροχή αντισηπτικών υγρών απολύµανσης χεριών για χρήση από τους πελάτες, σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους όπου προβλέπεται (reception desk, σαλόνι υποδοχής, εστιατόριο, bar, WC, αίθουσες ψυχαγωγίας).



















Παροχή ατοµικών αντισηπτικών για τα χέρια στα δωµάτια πελατών.
Απολύµανση καρτών δωµατίων (key-cards) πριν την χρήση από τον επόµενο πελάτη.
Διαθέσιµη ηλεκτρονική πληρωµή των δαπανών διαµονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασµών, τιµολογίων και αποδείξεων.
Τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών (plexiglass) στην υποδοχή, στον µπουφέ εστιατορίου και στο εµπορικό κατάστηµα
(mini-market).
Τοποθέτηση ειδικής επιδαπέδιας σήµανσης, για την εξασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων και της αποφυγής του συνωστισµού
στα ενδεικνυόµενα σηµεία (υποδοχή, µπουφέ εστιατορίου).
Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου για το πρωινό και το δείπνο.
Σερβίρισµα στον µπουφέ µόνο από το προσωπικό του εστιατορίου µε χρήση κατάλληλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας.
Δυνατότητα σερβιρίσµατος γευµάτων (πρωινού-δείπνου) στα δωµάτια σε όσους το επιθυµούν.
Αυστηρή τήρηση των υφιστάµενων κανόνων για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων στην εστίαση, στα πλαίσια τήρησης
συστήµατος HΑCCP.
Ενίσχυση καθαριότητας και απολύµανσης της πισίνας και των γύρω χώρων.
Συνεχής επιτήρηση της πισίνας για αποφυγή συνωστισµού και τήρησης του µέτρου για τον µέγιστο αριθµό λουόµενων εντός της
πισίνας.
Αραίωση τραπεζοκαθισµάτων στο εστιατόριο, στο καφέ - µπαρ και στον χώρο της πισίνας για την τήρηση των ενδεικνυόµενων
αποστάσεων.
Παροχή ατοµικών συσκευασιών αρτυµάτων και µπαχαρικών στο εστιατόριο και ατοµικών συσκευασιών συνοδευτικών ποτών (snacks)
στα µπαρ.
Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in µεταξύ των διαµονών (check-out µέχρι τις 11.00 π.µ. και check-in από τις 3.00 µ.µ.).
Παροχή έντυπης ή/και ηλεκτρονικής πληροφόρησης στους πελάτες σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το ξενοδοχείο για
την αποφυγή µετάδοσης το COVID-19 καθώς και για την υποχρέωση τήρησης των κανόνων ατοµικής υγιεινής και της κοινωνικής
συµπεριφοράς.
Εφαρµογή κανόνων για την αποφυγή συνωστισµού στα µέσα µεταφοράς πελατών (λεωφορεία) µε βάση τα όσα προβλέπονται στο
ειδικό πρωτόκολλο του Ελληνικού Υπουργείου Μεταφορών για τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Απολύµανση του συνόλου του δικτύου νερού του ξενοδοχείου, από εξειδικευµένα συνεργεία.
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