
Ξενοδοχειακά καταλύµατα 

- Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις

- Τουριστικά γραφεία

- Οδικές µεταφορές

- Τουριστικά λεωφορεία

Σε ποιους απευθύνεται Μεθόδους και πρακτικές καθαρισµών και 
απολύµανσης των εντοπισµένων σηµείων 
µε βάση την επικινδυνότητα και την 
πιθανότητα µετάδοσης της ασθένειας

Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση 
των επισκεπτών 

Τήρηση των βασικών µέτρων αποφυγής 
µετάδοσης του ιού αναφορικά µε επιµελή 
και τακτικό πλύσιµο χεριών, αποφυγή 
χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή 
επαφής των χεριών µε τα µάτια, µύτη και 
στόµα και υγιεινή της αναπνοής

∆ιατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και 
τεκµηρίωσης της πρόσληψης για κάθε 
εργαζόµενο

Ενηµέρωση επι των ευθυνών των 
αρµοδίων του ξενοδοχείου σε περίπτωση 
κρούσµατος είτε στο προσωπικό είτε στους 
πελάτες. 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Οι µέθοδοι διδασκαλίας που 
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν θεωρητική 
κατάρτιση,  παραδείγµατα και 
συζήτηση-επίλυση αποριών.

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων επιλέγονται εισηγητές 
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και εµπειρία 
στο χώρο της Υγείας - Υγιεινής. 

Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
παρέχεται συµβουλευτική από τον  κ. 
Κωνσταντίνο Ντελέζο, καθηγητή Υγιεινολόγο 
Λέκτορα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, 
µε τεράστια εµπειρία στον χώρο, µεταπτυχιακή 
εξειδίκευση στην Υγιεινή και Ασφάλεια 
Εργασίας, Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής των Ε
OΠΠΕΠ, ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ ΟΑΕ∆, συνεργάτης σε 
θέµατα εκπαίδευσης των ΕΒΕΑ, 
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθήνας, ΕΣΕΕ & 
ΓΣΕΒΕΕ και Σύµβουλος Υγιεινής του 
Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθήνας.

 

Μέτρα προστασίας και ασφάλειας από τον 
Covid-19 για τα τουριστικά καταλύµατα

Τις πηγές και τους τρόπους µετάδοσης του 
ιού

∆ιαδικασίες ενηµέρωσης των αρµοδίων 
του ξενοδοχείου και των ίδιων των 
πελατών

Συµπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση 
ασθένειας από το προσωπικό
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∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 3 ώρες

Η BQC στηρίζοντας τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας και  κατανοώντας την ανάγκη τους 
να εξασφαλίσουν το µέγιστο βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας στα νέα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα που καλούνται να εφαρµόσουν, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραµµα ειδικά 
σχεδιασµένο για την αντιµετώπιση της κρίσης του  Covid-19 µε θέµα: Μέτρα προστασίας και 
ασφάλειας από τον Covid-19 για τα τουριστικά καταλύµατα καλύπτοντας έτσι την απαίτηση 
αποτύπωσης ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευµένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου ή των 
επιµέρους πρωτοκόλλων ανά τµήµα του καταλύµατος.

On Line
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ON LINE ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Μέτρα προστασίας και ασφάλειας από τον 
Covid-19 για τα τουριστικά καταλύµατα


