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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σημαντικό είναι, να κατανοηθεί  πως τα μέσα προστασίας μέσω πρωτοκόλλων λαμβάνονται όχι για να 

μην εμφανισθεί κρούσμα σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα ή Spa, αλλά για να αποφευχθεί η διασπορά 

της νόσου από αυτό το κρούσμα στους υπόλοιπους επισκέπτες και στο προσωπικό, στο μέγιστο 

δυνατό επίπεδο, όταν και εφόσον αυτό εμφανισθεί. 

 

Καθαριότητα εγκαταστάσεων, Απολύμανση και Πρόληψη ασθένειας 

Οι οδηγίες για τον έλεγχο των λοιμώξεων από το ΕΟΔΥ υπενθυμίζουν στους επαγγελματίες του Κλάδου Spa ότι ο 

COVID-19 διαδίδεται κυρίως μέσω της προσωπικής επαφής. Όταν κάποιος με COVID-19 βήχει, φτερνίζεται ή μιλάει, 

παράγονται μολυσματικά αναπνευστικά σταγονίδια και μπορεί να προσγειωθούν στα μάτια, στο στόμα ή στη 

μύτη ενός μη μολυσμένου ατόμου ή να τα εισπνεύσει ένα μη μολυσμένο άτομο που στέκεται κοντά. Μικρότερα 

σταγονίδια μπορεί να αιωρούνται στον αέρα για ένα χρονικό διάστημα, ενώ τα βαρύτερα σταγονίδια να 

πέσουν στις επιφάνειες. Ένα μη μολυσμένο άτομο μπορεί να αγγίξει μια μολυσμένη επιφάνεια και μετά να αγγίξει 

το πρόσωπο, το στόμα του ή τη μύτη και έτσι να επιτρέψει στον ιό την είσοδο στο σώμα. Τα Πρωτόκολλα για τη 

μείωση της διασποράς των αναπνευστικών σταγονιδίων και της κανονικής απολύμανσης των επιφανειών σε ένα 

χώρο εργασίας μασάζ, βοηθούν στη μείωση ή εξάπλωση του COVID-19 
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Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίες εσωτερικού προσωπικού (ΤΔΛ/SOP) 

Ως προληπτικά μέτρα κατά τους πρώτους 3 μήνες του νέου ανοίγματος του spa θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες 

οδηγίες: 

Σταθμοί εργασίας 

• Όπου είναι δυνατόν και σύμφωνα με την πολιτική του ξενοδοχείου, οι σταθμοί εργασίας πρέπει να απέχουν 2 

μέτρα. 

• Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί εργασίας δεν πρέπει να μοιράζονται, εκτός εάν απολυμαίνονται μεταξύ της χρήσης. 

• Ακουστικά, τηλέφωνα και γραφεία συμπεριλαμβανομένων: το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, οι φορητοί υπολογιστές και 

τα στάσιμα πρέπει να απολυμανθούν πριν από την έναρξη κάθε βάρδιας και στο τέλος κάθε βάρδιας. 

• Σε κάθε σταθμό εργασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα απολυμαντικά χεριών. 

• Τα χέρια πρέπει να απολυμανθούν πριν έρθουν σε επαφή με επισκέπτες / υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του 

χειρισμού επιστολών επιβεβαίωσης / πληροφοριών και πριν από την προετοιμασία αλληλογραφίας που θα 

ταχυδρομηθεί. 

• Εάν μοιράζεστε έναν σταθμό εργασίας, συνιστάται μια λίστα ελέγχου απολύμανσης πριν και μετά τις βάρδιες. Οι 

υπεύθυνοι Κρατήσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτά τα αρχεία καταγραφής ολοκληρώνονται καθημερινά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ SPA & BOUTIQUE ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα επί μέρους τμήματα του Spa που πρέπει να απολυμαίνετε τακτικά, πώς 

αγγίζετε τις επιφάνειες που ενδέχεται να είναι μολυσμένες, πώς μπορούν να απολυμανθούν 

διαφορετικοί τύποι επιφανειών (π.χ. απολύμανση υφασμάτων όπως κουρτίνες ή ταπετσαρίες, σε 

αντίθεση με σκληρές επιφάνειες όπως πάγκοι), τα εγκεκριμένα απολυμαντικά προϊόντα που 

χρειάζονται ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον COVID-19 και τρόπους να μειώσετε την 

πιθανότητα να εισέλθει ο COVID-19 στις εγκαταστάσεις του spa. 

Η Υποδοχή του Spa 

• Η χρήση προσωπικών μασκών γίνεται αποδεκτή για όλους τους υπαλλήλους του Spa και σύμφωνα με τους 

τοπικούς κανονισμούς και εκάστοτε οδηγίες. 

• Δημιουργήστε ένα τελετουργικό καλωσορίσματος για κάθε επισκέπτη που έρχεται, όπως κάτι που να 

περιλαμβάνει ζεστές, υγρές πετσέτες χεριών που επίσης περιέχουν απολυμαντικό χεριών. 

• Αποσυναρμολογήστε και αφαιρέστε αντικείμενα από το χώρο Υποδοχής που μπορεί να μολυνθούν και 

απαιτούν συνεχώς απολύμανση (π.χ. περιοδικά, φυλλάδια, πλεκτά, καραμέλες, το τσάι, κ.λπ.). 

• Τοποθετείστε στη περιοχή της ρεσεψιόν του Spa επιγραφές, όπου περιγράφονται οι ενισχυμένες πολιτικές 

απολύμανσης, έτσι ώστε εάν οι επισκέπτες επιθυμούν να τις ελέγξουν. Επίσης, τέτοιες που να εκπαιδεύουν τους 

πελάτες σχετικά με την υγιεινή του Αναπνευστικού και τον βήχα, την υγιεινή των χεριών, τα συμπτώματα του 

COVID-19 και την σωματική απόσταση.  
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• Οργανώστε τον χώρο Υποδοχής, έτσι ώστε να καθοδηγεί προς την τήρηση σωματικής απόστασης, 

αφαιρώντας καρέκλες και σε απόσταση μεταξύ των καρεκλών 2 μέτρα, τοποθέτηση ταινίας σε σχήμα Χ σε 

περιοχές όπου οι άνθρωποι δεν πρέπει να κάθονται ή να στέκονται, και να οδηγούνται απευθείας στις καμπίνες. 

• Κάθε υπάλληλος χρησιμοποιεί το δικό του στυλό κατά τη διάρκεια της βάρδιας και δεσμεύεται γι’ αυτό. Εάν 

χρειαστεί, σημαδέψτε το στυλό με ταινία με το όνομα του υπαλλήλου. Τα στυλό επισκεπτών απολυμαίνονται 

μετά από κάθε χρήση. 

• Βεβαιωθείτε ότι κάθε εργαζόμενος διατηρεί το δικό του χώρο εργασίας και ότι δεν χρησιμοποιεί ο ένας τον 

χώρο εργασίας του άλλου. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, τότε απολυμάνετε την περιοχή πριν / μετά τη χρήση. 

• Προσθέστε έναν καθαριστή αέρα σε όλους τους χώρους του Spa. 

• Τοποθετήστε μια συσκευή αποστείρωσης UV κοντά στη ρεσεψιόν για να απολυμάνετε μικρά αντικείμενα όλη τη 

νύχτα.  

• Τοποθετήστε σταθμούς υγιεινής χεριών και πετσετάκια γύρω από το Spa για χρήση από επισκέπτες και 

εργαζόμενους. Κάντε απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ (60 - 95% αλκοόλ) που θα είναι εύκολα 

προσβάσιμο στους πελάτες που εισέρχονται στο spa και ενθαρρύνουν τους πελάτες για να απολυμάνουν τα 

χέρια τους κατά την άφιξη. 

• Εξασκηθείτε στα μέτρα σωματικής απόστασης με σήμανση στα δάπεδα στη ρεσεψιόν του Spa. Βάσει του 

μεγέθους του Spa και της διάταξης, διαμορφώστε το check-in του Spa σε μια περιοχή και το check-out του Spa 

σε μια άλλη περιοχή. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας διατηρούν οδηγίες σωματικής απόστασης. 

• Φροντίστε πάντα να είναι διαθέσιμα χαρτομάντηλα και ποδοκίνητοι κάδοι απορριμμάτων, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η αφή για περιπτώσεις υγιεινής του Αναπνευστικού και βήχα. 
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• Ενθαρρύνετε τους πελάτες να φορούν τη δική τους μάσκα προσώπου μέσα στο spa. Παρέχετε 

χειρουργική ή άλλες μάσκες προσώπου μίας χρήσης κατά την άφιξη. 

• Σκεφτείτε να περιορίσετε το χρονικό διάστημα που οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 

εγκαταστάσεις των αποδυτηρίων για να αποφύγετε τον συνωστισμό. 

• Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μετά από χρήση, όπως: τηλέφωνα, γραφείο, πληκτρολόγια, πιστωτικές κάρτες, 

ποντίκι, POS κ.λπ. με απολυμαντικό σπρέι / μαντηλάκια 

• 1x ανά ώρα: Σκουπίστε την πλευρά του επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένων συρταρωτών δίσκων, φακέλων folio, 

στυλό κ.λπ. 

• Κάθε 30 λεπτά και ανάλογα με τον όγκο της κυκλοφορίας, καθαρίστε και απολυμάνετε όλες τις λαβές των 

θυρών και τις υψηλές περιοχές επαφής.  

• Αερίστε συχνά τον χώρο Υποδοχής ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα ώστε να επιτυγχάνεται η 

κυκλοφορία καθαρού αέρα και χρησιμοποιώντας συστήματα που φιλτράρουν τον αέρα, άμα είναι διαθέσιμα.  

• Καθαρίστε τα πατώματα στο τέλος της ημέρας, σφουγγαρίζοντας τα σκληρά δάπεδα με εγκεκριμένα 

καθαριστικά δαπέδου. 
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Αλλαγές στις Διαδικασίες Συγκατάθεσης & Πληροφόρησης του πελάτη 

 

Ως επαγγελματίες του Μασάζ/Spa πρέπει να υποθέσουμε, ότι οι πελάτες δεν γνωρίζουν πως ο κίνδυνος 

μόλυνσης από ο COVID-19 αυξάνεται μέσω της στενής επαφής με άλλα άτομα, όπως το επίπεδο 

επαφής που απαιτείται για την παροχή ενός μασάζ. 

Επομένως, πρέπει να ενημερώσουμε τους πελάτες για αυτόν τον κίνδυνο και να λάβουμε την 

ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους, υποδεικνύοντας ότι κατανοούν τον κίνδυνο και επιθυμούν θεραπεία 

μασάζ. 

 

“I understand that close contact with people increases the risk of infection from COVID-19. By signing this form, I 

acknowledge that I am aware of the risks involved and give consent to receive massage from this practitioner.” 

“ Καταλαβαίνω ότι η στενή επαφή με τους ανθρώπους αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον COVID-19. 

Υπογράφοντας αυτήν τη Φόρμα, αναγνωρίζω ότι γνωρίζω τους κινδύνους που ενέχονται και δίνω την συγκατάθεσή 

μου να λάβω συνεδρίες/υπηρεσίες μασάζ από αυτόν τον επαγγελματία.” 
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Επίσης το προσωπικό του spa πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες για τις διαδικασίες που σχετίζονται με 

πιθανή έκθεση στο COVID-19. 

 

“I understand that my name and contact information might be shared with the state health department in the event that a 

client or practitioner at this facility tests positive for COVID-19. My contact details will only be shared in the event they 

are relevant based on suspected exposure date, and only for appropriate follow-up by the health department.”  

«Καταλαβαίνω ότι το όνομα και τα προσωπικά μου στοιχεία μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υγειονομικές 

Αρχές του κράτους, σε περίπτωση που ένας πελάτης ή ένας επαγγελματίας σε αυτήν την επιχείρηση αποδειχθεί 

θετικός σε τεστ για τον COVID-19. Τα προσωπικά μου στοιχεία θα κοινοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που είναι 

σχετικά με βάση την ημερομηνία έκθεσης και μόνο για κατάλληλη παρακολούθηση από το αρμόδιο υγειονομικό 

τμήμα." 
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Αλλαγές στις Διαδικασίες Άφιξης του πελάτη 

• Ζητήστε από τους πελάτες να περιμένουν στα αυτοκίνητά τους ή κάπου έξω από το spa ή στο δωμάτιό τους 

μέχρι να τους στείλετε μήνυμα ή να τους καλέσετε τους να μπουν. 

• Χαιρετίστε τους πελάτες στην πόρτα, αποφεύγοντας παλιές πρακτικές όπως χειραψία ή αγκάλιασμα. 

Χρησιμοποιήστε λέιζερ μέτρηση της θερμοκρασίας του πελάτη για να επιβεβαιώσετε ότι η θερμοκρασία τους 

δεν είναι υψηλότερη από 38 ° C - [100,4 ° F]. Εάν ο πελάτης έχει θερμοκρασία πάνω από 38 ° C ή εάν έχει 

αναπτύξει συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης ή άλλα συμπτώματα που υποδηλώνουν ασθένεια από το 

διάστημα της τηλεφωνικής κλήσης μας πριν από τη συνεδρία, αναπρογραμματίστε τη συνεδρία μασάζ και 

προτείνετε να καλέσουν τον συμβεβλημένο γιατρό του ξενοδοχείου για να τους συμβουλέψει. 

• Εάν ο πελάτης φτάσει φορώντας ιατρικά γάντια, ζητήστε το αφαιρούν αυτά τα γάντια πριν από την είσοδο, 

καθώς μπορεί να είναι μολυσμένα με αναπνευστικά σταγονίδια από τον πελάτη αγγίζοντας τη μύτη του ή το 

πρόσωπό του. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης έχει μια αποδεκτή μάσκα προσώπου. Εάν το ο πελάτης δεν έχει αποδεκτή μάσκα 

προσώπου, παρέχετε στον πελάτη μια μάσκα προσώπου μίας χρήσης. 

• Ζητήστε από τον πελάτη να καθαρίσει τα χέρια του με αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών και δείξτε του πώς να 

φορέσει τη μάσκα προσώπου σωστά (χρησιμοποιήστε τη δική σας μάσκα για παράδειγμα). Ο πελάτης πρέπει 

να απολυμάνει τα χέρια του πριν φορέσει τη μάσκα. 
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Αλλαγές στις Διαδικασίες της συνεδρίας 

• Οι φίλοι και η οικογένεια του πελάτη δεν επιτρέπεται να περιμένουν στο χώρο Υποδοχής, ενώ ο πελάτης κάνει 

μασάζ, εκτός εάν είναι ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού του πελάτη. 

• Τόσο ο επαγγελματίας όσο και ο πελάτης πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

Οι πελάτες πρέπει επίσης να φοράνε μάσκα προσώπου από το την ώρα που μπαίνουν έως τη στιγμή που 

εγκαταλείπουν τις εγκαταστάσεις του spa/hotel. 

• Ο ΕΟΔΥ λέει ότι τα μολυσμένα με COVID-19 αναπνευστικά σταγονίδια μπορεί να διασκορπιστούν όταν μιλούν 

οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο, ενώ βρίσκεστε μέσα στον κλειστό χώρο της καμπίνας μασάζ, η ομιλία με τον 

πελάτη περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην επικοινωνία σχετικά με την πίεση του μασάζ, τη ζέστη και την 

άνεση.  

• Το ενδοστοματικό ή ρινικό μασάζ απαγορεύεται αυτή τη στιγμή επειδή αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης COVID-19. 

• Επειδή ο πελάτης φοράει μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια του μασάζ, δεν είναι δυνατόν να γίνει ασφαλές 

μασάζ προσώπου με έλαια. Ως εκ τούτου αυτή τη φορά απαγορεύεται. 

• Οι μασέρ πρέπει να απολυμάνουν τα χέρια τους αμέσως μετά την λήψη αντικειμένων πληρωμής από τους 

πελάτες όπως πιστωτικές κάρτες, μετρητά και αποδείξεις καθώς αυτές οι επιφάνειες ενδέχεται να είναι 

μολυσμένες. 

• Ζητήστε από τον πελάτη να καθαρίσει τα χέρια του με αλκοόλ απολυμαντικό χεριών απευθείας πριν φύγει από 

τη δωμάτιο της συνεδρίας και πριν περάσει από κοινόχρηστους χώρους του spa. 
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Πελάτες Υψηλού κινδύνου & ευπαθείς ομάδες 

Ενώ οι πληροφορίες είναι ακόμη περιορισμένες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη 

από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2,  ο ΕΟΔΥ υποδεικνύει ότι οι παρακάτω συνθήκες θέτουν τους ανθρώπους σε 

υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή ασθένεια: 

• τα ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) 

• καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, 

άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις, κακοήθειες, χαμηλό ανοσοποιητικό, Διαβήτη, χρόνιες παθήσεις των νεφρών ή 

του ήπατος, υπερβολική παχυσαρκία, κτλ) 

 

Χώρος Λιανικής 

• Αφαιρέστε όλα τα tester από την boutique του Spa, συμπεριλαμβανομένων και αυτά της περιποίησης δέρματος, 

προϊόντων σώματος, μακιγιάζ, κοσμημάτων. Πίσω από τη ρεσεψιόν πρέπει να φυλάσσεται ένα καλάθι με 20 

δοκιμαστικά προϊόντων. Θα πρέπει να τοποθετηθεί μια πινακίδα στην οθόνη λιανικής που να ενημερώνει τους 

επισκέπτες ότι τα tester είναι διαθέσιμα στη Spa Reception. 

• 1x ανά ώρα: Σκουπίστε και απολυμάνετε αντικείμενα που αγγίζουν οι επισκέπτες 

• Προληπτικά, οι παραδόσεις αποθεμάτων δεν πρέπει να ανοίγουν αμέσως μετά την παραλαβή, εκτός εάν φορεθεί ΑΠΥ 

και τα αντικείμενα σκουπίζονται αμέσως. 

• Μην επιτρέπετε σε νέους επισκέπτες να δοκιμάζουν ρούχα ή αντικείμενα που έχουν απολυμανθεί κ δοκιμαστεί 

προηγουμένως από άλλους. 
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Διάδρομοι του Spa 

Απολυμάνετε τις επιφάνειες υψηλής χρήσης μεταξύ πελατών με πιστοποιημένο απολυμαντικό. Οι 

επιφάνειες υψηλής χρήσης περιλαμβάνουν τα πόμολα & τις λαβές πορτών, πληκτρολόγια, τους 

διακόπτες φωτός και χειρολαβές & κάγκελα σκάλας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Αποδυτήρια, Υγροί Χώροι & Χώρος Χαλάρωσης Πελατών 

Αποδυτήρια 

Η περιήγηση στα αποδυτήρια πραγματοποιείται αφού ο επισκέπτης έχει αλλάξει σε μπουρνούζι και παντόφλες, έτσι 

ώστε να αποφύγει να περπατήσει με τα παπούτσια του γύρω από τους υγρούς χώρους. 

• Τα ερμάρια πρέπει να εκχωρούνται σε κάθε επισκέπτη λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες σωματικής απόστασης. 

• Όλα τα ντουλάπια πρέπει να είναι κλειδωμένα εκ των προτέρων, έτσι ώστε να αποφεύγεται οι επισκέπτες από την 

αλλαγή να αγγίζουν τα περιεχόμενα μέσα στα χρησιμοποιημένα ερμάρια. 

• Με βάση το μέγεθος και την περιοχή του Spa, κάθε ντουλάπι θα πρέπει να περιέχει τυλιγμένα ατομικά πακέτα 

(amenities). Εάν δεν είναι δυνατή αυτή η επιλογή, τα έπιπλα τουαλέτας (δηλαδή, καλλωπισμού) θα πρέπει να περιέχουν 

μόνο τα βασικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα (ξυράφια, μπατονέτες, χτένες μιας χρήσης, βαμβάκια, 

κλπ.). Εναλλακτικά, όλες τα amenities μπορούν να αφαιρεθούν με μια ειδοποίηση που συμβουλεύει ότι είναι διαθέσιμα 

κατόπιν αιτήματος από το Spa Reception. 
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• Αφαιρέστε το στοματικό διάλυμα και τις οδοντόβουρτσες από τα έπιπλα τουαλέτας και προσφέρετέ τα μόνο κατόπιν 

αιτήματος. 

• Όλοι οι χώροι θα πρέπει να περιέχουν σταθμό υγιεινής χεριών και μαντηλάκια υγιεινής. 

• Τα ερμάρια πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. 

• Το κατάλληλο προσωπικό πρέπει να φοράει κατάλληλη ΜΑΠ, όπως γάντια και μάσκες κατά την αφαίρεση βρώμικων 

και λευκών ειδών από τα καλάθια ή των κάδο απορριμμάτων. 

• Όλες οι λαβές και οι πόρτες πρέπει να απολυμαίνονται σε τακτική βάση. Συνιστάται μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

• 1x ανά ώρα: Καθαρίστε και απολυμάνετε την περιοχή με τα έπιπλα τουαλέτας. 
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W.C. 

• χρήση των W.C. με προδιαγραφές 

• κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιωνισμός νερού 

• σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιωνισμό του νερού 

• νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία 

• χειροπετσέτες 

• ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων 

• τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας) 
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Υγροί Χώροι (Χαμάμ, Σάουνα, Τζακούζι) 

• Η αλήθεια είναι ότι, ο καθαρισμός Χαμάμ ή άλλο δωμάτιο με πλακάκια, είναι τόσο απλός όσο ο καθαρισμός του 

μπάνιου. Το κανονικό απορρυπαντικό και το νερό θα καθαρίσουν τις επιφάνειες, ακόμη και θα ξεπλύνουν τα μικρόβια 

και θα μειώσουν την ποσότητα τους αλλά, για να σκοτώσετε τα μικρόβια, πρέπει να απολυμάνετε όλες τις επιφάνειες 

μετά τον καθαρισμό τους. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ακολουθήσετε τις συστάσεις του ΕΟΔΥ για 

χρήση προϊόντων καθαρισμού με τουλάχιστον 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. 

• Η απολύμανση της Σάουνας μοιάζει με αυτήν του ατμόλουτρου: πρώτα καθαρίστε τις επιφάνειες με σαπουνόνερο 

και μετά καθαρίστε τους πάγκους με υπεροξείδιο υδρογόνου 3% κατευθείαν από τη φιάλη. 

• Ανάλογα με την σοβαρότητα της επιδημίας, τα ατμόλουτρα, οι σάουνες, οι πάγοι, τα Τζακούζι και οι εσωτερικές 

πισίνες δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους επισκέπτες. Εάν αυτές οι εγκαταστάσεις δεν είναι διαθέσιμες, 

σκεφτείτε να προσαρμόσετε τις τιμές θεραπείας ώστε να αντικατοπτρίζουν την έλλειψη εγκαταστάσεων. 

• Ο αέρας σε σάουνα και ατμόλουτρο πρέπει να ανανεώνεται 6 φορές την ώρα. 

• Εάν υπάρχουν υγροί χώροι για χρήση, σκεφτείτε μέτρα σωματικής απόστασης όπως, περιορίζοντας τον αριθμό των 

επισκεπτών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ατμόλουτρο, σάουνα και τζακούζι ταυτόχρονα. Αυτές οι πληροφορίες 

πρέπει να εμφανίζονται και να παρέχονται στους επισκέπτες κατά τη διάρκεια του Spa Tour και τα μέλη θα πρέπει να 

ενημερώνονται στο τακτικό ενημερωτικό δελτίο τους (newsletter). 

• Οι αίθουσες πάγου, οι πηγές πάγου, δεν πρέπει να είναι διαθέσιμες λόγω της ήπιας / κρύας θερμοκρασίας και της 

υγρασίας.  

• Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επισκέπτες φορούν πετσέτες (ή μπουρνούζι) ενώ χρησιμοποιούν τις θερμές εγκαταστάσεις. 
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• Βεβαιωθείτε ότι οι υγρές περιοχές έχουν ρυθμιστεί στις σωστές θερμοκρασίες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες είναι 

γνωστό ότι σκοτώνουν μικρόβια και κοινούς ιούς 

• Steam Room (110-115 F; Sauna 150-175 F; Υπέρυθρη σάουνα 120-130 F; Jacuzzi 100-104 F; Cold Plunge 50 - 55 F) 

• Steam Room (45 C; Sauna 50 - 75 C; Υπέρυθρη σάουνα 40-60 C; Jacuzzi 37-40 C; Cold Plunge 10-12 C) 

• Αποστειρώστε όλες τις περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας μηχανήματα όζοντος ή κατάλληλες 

χημικές ουσίες. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να περιορίσετε τη θερμική χρήση σε έναν επισκέπτη ανά κράτηση ραντεβού, για αρκετό 

χρόνο μεταξύ των συνεδριών για καθαρισμό. 

 

Relaxation Lounges 

• Όπου είναι δυνατόν, αδειάστε όλα τα έπιπλα για να συμμορφωθείτε με τις οδηγίες σωματικής απόστασης. 

• Αφαιρέστε κουβέρτες, μαξιλάρια λαιμού και επιπλέον μαξιλάρια από σαλόνια και καρέκλες. 

• Οι προσφορές F&B πρέπει να είναι ατομικά τυλιγμένες και μίας χρήσης. Προσφέρετε επιλογές φρούτων που 

ξεφλουδίζουν όπως μπανάνες, πορτοκάλια, γρεναδίνες. Αφαιρέστε τα μήλα, τα αχλάδια κ.λπ. 

• Τα ακουστικά για τηλεοράσεις πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε επισκέπτη.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ & ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

Οι παρακάτω συστάσεις είναι επιπλέον των υφιστάμενων οδηγιών καθαρισμού και απολύμανσης  που 

έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Η χρήση προσωπικών μασκών γίνεται αποδεκτή για όλους τους 

υπαλλήλους του Spa, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τις συστάσεις των 

τοπικών αρχών. Εάν ένας θεραπευτής του spa επιλέξει να φορέσει μάσκα κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας, ο επισκέπτης πρέπει να ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Προτεινόμενο 

σενάριο ''To provide you with reassurance during your treatment today, I am going to wear a face mask 

while I perform your service''. - '' Για να σας διαβεβαιώσω κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας σήμερα, 

θα φορέσω μάσκα προσώπου ενώ εκτελώ την υπηρεσία σας ''. 

Συνιστάται να διατίθενται μάσκες μίας χρήσης στο Spa κατόπιν αιτήματος των επισκεπτών.  

Τα spa πρέπει να ακολουθούν τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τον εξοπλισμό 

ατομικής προστασίας. 

• Προτείνετε σε όλους τους επισκέπτες να κάνουν ντους πριν και μετά τις υπηρεσίες. 

• Με βάση την περιοχή, εξαλείψτε τον χαιρετισμό με χειραψία και αντικαταστήστε με μια χειρονομία δεξιού χεριού στην 

καρδιά ή έναν Ταϊλανδέζικο χαιρετισμό - ενωμένες παλάμες σε τρόπο προσευχής (way). 
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• Δημιουργήστε ένα τελετουργικό καλωσορίσματος προσφέροντας ζεστές και υγρές πετσέτες χεριών που περιέχουν 

και απολυμαντικό χεριών.  

• Τόσο ο πελάτης όσο και ο Θεραπευτής του Spa πρέπει φοράτε μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας. Ο πελάτης πρέπει επίσης να φορά μάσκα προσώπου από την ώρα που μπαίνει 

μέχρι τη στιγμή που φεύγει από τις εγκαταστάσεις μας. 

• Καλύψτε το τραπέζι μασάζ με ένα πλαστικό προστατευτικό σεντόνι. Απολυμάνετε το πλαστικό σεντόνι στο τραπέζι 

μασάζ ανάμεσα στα ραντεβού με πιστοποιημένο απολυμαντικό. Όταν δεν χρησιμοποιείτε πλαστικό σεντόνι, 

καθαρίστε το τραπέζι μασάζ με απορρυπαντικό και νερό μεταξύ των ραντεβού και σκουπίστε το τραπέζι του μασάζ 

με ειδικό απολυμαντικό.  

• Προετοιμάστε το τραπέζι μασάζ με καθαρό λευκά είδη όπως συζητήθηκε στην ενότητα με τίτλο “ Διαχείριση λευκών 

ειδών. ” 

• Βεβαιωθείτε ότι οι θεραπείες έχουν 30 λεπτά μεταξύ κάθε υπηρεσίας για να επιτρέψετε τον καθαρισμό και την 

απολύμανση του δωματίου θεραπείας. Ο θεραπευτής πρέπει να σκουπίσει πάγκο, μπουκάλια, καμπίνες, κουτιά, 

στηρίγματα κεφαλής και τραπέζια θεραπείας. 

• Οι spa θεραπευτής του Spa πρέπει να ψεκάζουν και να απολυμαίνουν όλα τα μπουκάλια και τα προϊόντα περιποίησης 

του δέρματος που χρησιμοποιούνται μετά από κάθε θεραπεία. 

• Αφαιρέστε από τις αίθουσες περιποίησης: φούστες κρεβατιών, παπλώματα, μαξιλάρια, διαδρόμους, μπόϊλερ και 

στρώματα. Όλα τα κλινοσκεπάσματα στο κρεβάτι θεραπείας πρέπει να χρησιμοποιούνται και να πλένονται μετά από 

κάθε επισκέπτη. 

• Ως σύσταση, οι εργαζόμενοι πρέπει να διατηρούν μια εφεδρική καθαρή στολή κατά την εργασία τους, ώστε να 

μπορούν να αλλάξουν κατά τη βάρδια τους, εάν πιστεύουν ότι απαιτείται. Οι ποδιές μιας χρήσης ή οι ρόμπες γίνονται 
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αποδεκτές εφόσον πληρούν τα πρότυπα παρουσίασης 5 αστέρων και δεν προκαλούν θόρυβο κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας. Εναλλακτικά, οι θεραπευτές του Spa θα πρέπει να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις στολές τους 

ψεκάζοντας ένα απολυμαντικό που είναι ασφαλές για το δέρμα μετά από κάθε θεραπεία. 

• Κάθε υπάλληλος χρησιμοποιεί το δικό του στυλό κατά τη διάρκεια της βάρδιας και δεσμεύεται μόνο να χρησιμοποιεί 

το στυλό του. Εάν χρειαστεί, σημαδέψτε το στυλό με ταινία με το όνομα του συνεργάτη. 

• Διατηρήστε το αέρα ποιοτικό με μηχάνημα σε κάθε δωμάτιο θεραπείας 

• Ο θεραπευτής πλένει τα χέρια του πριν και μετά τις θεραπείες. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο καθαρισμός του κλίβανου αποστείρωσης χρησιμοποιείται με σακούλες για επιπλέον μέτρα. 

Βεβαιωθείτε ότι κάθε αεροστεγής σακούλα ανοίγει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας επισκεπτών (επιτρέψτε στους 

επισκέπτες να δουν τα εργαλεία ότι βρίσκονται στην αεροστεγής σακούλα ως επιπλέον μέτρο προφύλαξης) 

• Με βάση το μέγεθος και τη διαθεσιμότητα του Spa, βεβαιωθείτε ότι οι θεραπευτές του Spa εναλλάσσουν τις αίθουσες 

θεραπείας για να αποφύγουν τη χρήση του ίδιου δωματίου και επιτρέπουν στους χώρους θεραπείας να αερίζονται.  

• Αερίστε την αίθουσα συνεδρίας ανάμεσα στα ραντεβού, ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα να κυκλοφορεί καθαρός 

αέρας και χρησιμοποιώντας συστήματα φιλτραρίσματος αέρα, άμα είναι διαθέσιμα. 

• Ακολουθήστε τα μέτρα σωματικής απόστασης για τους υπαλλήλους του Spa στο σαλόνι των υπαλλήλων, τα 

κλινοσκεπάσματα, τις βοηθητικές περιοχές του Spa. 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ SPA 

• Καθαρίστε όλο τον εξειδικευμένο εξοπλισμό Spa σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε 

χρήση. 

• Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι αποδεκτή μέθοδος απολύμανσης για εξοπλισμό Spa όπου απαιτείται, με 

βάση τις συστάσεις του κατασκευαστή. 

• Ξεπλύνετε το jacuzzi, τις λεκάνες ποδόλουτρου, τις μπανιέρες υδρομασάζ με απολυμαντικό εγκεκριμένο από 

τον κατασκευαστή ανάμεσα στα ραντεβού. 

• Καθαρίστε και απολυμάνετε ντους, Σάουνα, Χαμάμ, υγρά τραπέζια, μπανιέρες υδροθεραπείας, μπανιέρες, 

νιπτήρες μέτρων και άλλο εξοπλισμό με πιστοποιημένο απολυμαντικό, μετά τη χρήση από κάθε πελάτη. 

• Στεγνώστε τα ντους, μπανιέρες υδροθεραπείας, μπανιέρες, βρεγμένα τραπέζια και λεκάνες ποδόλουτρου 

εντελώς με καθαρές πετσέτες, εάν παρατηρούνται επαφές με τις απολυμασμένες επιφάνειες. 

• Ανάμεσα από τα ραντεβού, καθαρίστε και απολυμάνετε με υγρό τις επιφάνειες του δωματίου με την πιο συχνή 

αφή με ένα εγκεκριμένο απολυμαντικό. Οι επιφάνειες αυτές περιλαμβάνουν τα πόμολα & τις λαβές πορτών, 

πληκτρολόγια, τους διακόπτες φωτός, χειρολαβές & κάγκελα σκάλας καθίσματα, οι επιφάνειες γύρω από τις 

μπανιέρες, τα υγρό τραπέζια και οι ντουζιέρες. 
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Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

• Αποσυναρμολογήστε και αφαιρέστε αντικείμενα από το δωμάτιο διαλείμματος του προσωπικού, που μπορεί να 

μολυνθούν και απαιτούν επαναλαμβανόμενη απολύμανση. 

• Οργανώστε την περιοχή διαλείμματος με τρόπο που προωθεί την σωματική απόσταση αφαιρώντας καρέκλες, 

απόσταση μεταξύ των καρεκλών σε απόσταση 6 μέτρων και τοποθέτηση ταινία σε σχήμα Χ σε περιοχές όπου 

οι άνθρωποι δεν πρέπει να καθίσουν ή να σταθούν. 

• Το προσωπικό πρέπει να πλένει τα χέρια του με απορρυπαντικό και νερό ή με απολυμαντικό χεριών με βάση 

το αλκοόλ απευθείας πριν από την είσοδό του ή αμέσως μπαίνοντας στην περιοχή του διαλείμματος. 

• Τοποθετήστε πινακίδες περίπου στο επίπεδο των ματιών, για να υπενθυμίζετε στο προσωπικό σχετικά με την 

αναπνευστική υγιεινή και τον τρόπο που βήχουμε, την υγιεινή των χεριών και την σωματική απόσταση. 

• Εναλλάσσετε τα διαλείμματα για να μειώσετε τον αριθμό ατόμων στο διάλειμμα ταυτόχρονα. Φοράτε μάσκες 

προσώπου στην αίθουσα διαλείμματος όταν δεν καταναλώνετε τρόφιμα ή ποτά. 

• Κρεμάστε τις πινακίδες για να υπενθυμίσετε στο προσωπικό να καθαρίζει και απολυμάνει τυχόν επιφάνειες στις 

οποίες αγγίζουν στο δωμάτιο διαλείμματος με πιστοποιημένο απολυμαντικό, απευθείας πριν από την έξοδο από 

τη περιοχή. Οι επιφάνειες περιλαμβάνουν λαβές πορτών, πάγκους, επιτραπέζιες συσκευές, διακόπτες φωτός, 

πόρτες γραφείου, καφετιέρα ή τσαγιέρα, τη λαβή της πόρτας του ψυγείου, τις πλάτες των καρεκλών, μηχάνημα 

αυτόματης πώλησης ή άλλες επιφάνειες. 

• Καθαρίστε τα πατώματα στο τέλος της ημέρας σφουγγαρίζοντας σκληρά δάπεδα με πιστοποιημένο 

καθαριστικό δαπέδου. Φορέστε μάσκα προσώπου ακόμη και όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο. 



23 

 

• Αερίστε το δωμάτιο διαλείμματος συχνά ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα ώστε να κυκλοφορεί καθαρός 

αέρας και χρησιμοποιώντας συστήματα φιλτραρίσματος του αέρα, εάν είναι διαθέσιμα. 

 

ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

• Διατηρήστε μια σωματική απόσταση 2 μέτρων ενώ χρησιμοποιείτε το δωμάτιο πλυντηρίων και περιορίστε τον 

αριθμό ατόμων που βρίσκονται στον χώρο ταυτόχρονα. 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστό διαχείριση λινών όπως συζητήθηκε στο ενότητα με τίτλο, “Διαχείριση 

λευκών ειδών.” 

• Απολυμάνετε τις επιφάνειες στο δωμάτιο πλυντηρίων στο τέλος της ημέρας με πιστοποιημένο απολυμαντικό. 

Οι επιφάνειες περιλαμβάνουν αποθήκευση λευκών ειδών σε εμπορευματοκιβώτια, πάγκοι, λαβές ντουλαπιών, 

μπουκάλια απορρυπαντικού, λαβές πορτών, διακόπτες φως και τα χειριστήρια στο πλυντήριο και στεγνωτήριο. 

• Καθαρίστε τα πατώματα στο τέλος της ημέρας σφουγγαρίζοντας με πιστοποιημένο καθαριστικό δαπέδου. 

Φορέστε μάσκα προσώπου και ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο. 

• Αερίστε το δωμάτιο πλυντηρίου ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα για κυκλοφορία καθαρού αέρα και με τη 

χρήση συστημάτων φιλτραρίσματος αέρα, εάν είναι διαθέσιμα. 
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Διαχείριση Λινών (Κλινοσκεπάσματα) 

Τα κλινοσκεπάσματα περιλαμβάνουν σεντόνια μασάζ, καλύμματα, θήκες μαξιλαριών, καλύμματα στήριξης, πετσέτες 

χεριών, σεντόνια ή πετσέτες, μπάνιο ή χαλάκια ντους, πετσέτες μαλλιών, μπουρνούζια, κουβέρτες και οποιοδήποτε 

άλλο ύφασμα χρησιμοποιείται για την κάλυψη επιφανειών ή την κάλυψη του πελάτη κατά τη διάρκεια μιας συνεδρία 

μασάζ. 

Τα λερωμένα λευκά είδη ορίζονται ως οποιοδήποτε πανί υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας 

μασάζ που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του πελάτη ή τα μαλλιά του. Οποιαδήποτε λευκά είδη αγγίζουν το δέρμα ή 

τα μαλλιά του πελάτη, πρέπει να πλυθούν σωστά πριν από τη χρήση σε άλλο πελάτη. 

• Φορέστε μάσκα όταν μαζεύετε τα λερωμένα λευκά είδη 

• Εάν υπάρχει αίμα ή σωματικά υγρά στα λευκά είδη, φορέστε γάντια όταν μαζεύετε τα σεντόνια και αποθηκεύστε 

τα σε μια στεγανή σακούλα, χωριστά από τα υπόλοιπα λερωμένα λευκά είδη. 

• Κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας μασάζ, διαχωρίστε, μαζέψτε και απομακρύνετε τα λερωμένα σεντόνια από 

το δωμάτιο θεραπειών. Μην αφήνετε λερωμένα λευκά είδη στο δωμάτιο θεραπειών. 

• Μην ανακινείτε τα λερωμένα σεντόνια, καθώς αυτό έτσι μπορεί να διασκορπιστούν μολυσμένα αναπνευστικά 

σταγονίδια στον αέρα.  

• Συνήθως, τα κλινοσκεπάσματα αποθηκεύονται σε αεριζόμενο δοχείο στην περιοχή πλυντηρίων. Όσο το 

COVID-19 υπάρχει στην Κοινωνία αποθηκεύετε τα σεντόνια σε κλειστό δοχείο.  

• Πλύνετε τα λερωμένα σεντόνια με απορρυπαντικό σε ζεστό νερό και στεγνώστε τα εντελώς με ζέστη. Πλύνετε 

τα σεντόνια αμέσως (μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας).  
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• Τα σεντόνια λερωμένα με αίμα ή σωματικό υγρό να πλένονται ξεχωριστά με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και 

λευκαντικό ασφαλές για ύφασμα και μετά στεγνώστε με ζέστη 

• Αφού χειριστείτε τα λερωμένα σεντόνια, κάνετε μασάζ πρέπει αμέσως να πλένουν ή να απολυμαίνουν τα χέρια 

τους όπως περιγράφεται στην ενότητα με τίτλο Υγιεινή χεριών.  

• Πριν χειριστείτε καθαρά λευκά είδη, οι θεραπευτές του spa θα πρέπει να απολυμάνουν τα χέρια τους με ένα 

απολυμαντικό χεριών με βάση το αλκοόλ, όπως περιγράφεται στο ενότητα με τίτλο “Υγιεινή χεριών”. 

• Τα καθαρά κλινοσκεπάσματα αποθηκεύονται στην καμπίνα συνεδριών (όχι στην περιοχή πλυντηρίων όπου 

μπορεί να έρθουν σε επαφή με λερωμένα σεντόνια) σε κλειστό δοχείο μέχρι τη χρήση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΧΩΡΟΣ FITNESS & ΜΑΘΗΜΑΤΑ FITNESS 

• Με βάση την περιοχή και τις εγκαταστάσεις, ενθαρρύνετε έτσι όλα τα μαθήματα γυμναστικής να 

πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους. 

• ανάρτηση, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, οδηγιών που αφορούν στους 

κανόνες αναπνευστικής υγιεινής στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών στα συμβατά συμπτώματα για COVID-

19 λοίμωξη 

• Καθορίστε τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών ανά μάθημα γυμναστικής για να διασφαλίσετε ότι οι επισκέπτες 

μπορούν να πραγματοποιήσουν σωματική απόσταση. Ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων ανάλογα με τα 

τετραγωνικά (αθλούμενοι και προσωπικό) 

• Κάθε εξοπλισμός / yoga mat του στούντιο πρέπει να απέχει 2 μέτρα ανά πάσα στιγμή. 

• Παρέχετε επιπρόσθετα απολυμαντικά προϊόντα - αντιβακτηριακά απορρυπαντικά και απολυμαντικά χεριών σε 

όλους τους χώρους του γυμναστηρίου. Τοποθετώντας πινακίδες κοντά στους σταθμούς υγιεινής, εκπαιδεύστε 

και ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν τον δικό τους εξοπλισμό πριν και μετά τη 

χρήση. 

• Τα μαθήματα πρέπει να ρυθμίζονται πριν από την έναρξη της τάξης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην 

συνωστιστούν σε ένα μέρος για να πάρουν τον εξοπλισμό τους. Είσοδος των αθλουμένων με προ συνεννόηση 

και με πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) καθώς και του είδους και 

της διάρκειας της άσκησης 

• Επανατοποθετήστε τον εξοπλισμό γυμναστικής Cardio για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ τους 2 

μέτρων. Αυτό περιλαμβάνει διάδρομους, ποδήλατα, ελλειπτικά, αναρριχητές σκαλοπατιών κ.λπ. Εάν δεν είναι 
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δυνατή η απομάκρυνση του εξοπλισμού ή η απομάκρυνσή του από το γυμναστήριο, περιορίστε τoν αριθμό του 

εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημιουργώντας ενδείξεις “εκτός λειτουργίας” και αποσυνδέοντας 

κάθε μηχανή. 

• Προτείνεται η τοποθέτηση καρέκλας δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούμενος τοποθετεί τα ρούχα και 

το σάκο μεταφοράς τους 

• Σήμανση σχετικά με την σωματική απόσταση και επικοινωνία με τους επισκέπτες, για να επαναλάβουμε ότι αν 

αισθάνονται αδιαθεσία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το γυμναστήριο ή το γυμναστήριο. 

• Προσδιορίστε τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να είναι παρόντες ταυτόχρονα στο γυμναστήριο, 

ώστε όλοι να μπορούν να πάρουν μέτρα σωματικής απόστασης. 

• Βεβαιωθείτε ότι το αρμόδιο προσωπικό καθαρίζει και απολυμαίνει όλο τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου σε 

τακτική βάση και αφαιρούν βρώμικες πετσέτες με κατάλληλο ΑΠΥ, όπως γάντια και μάσκες. 

• Αφαιρέστε όλες τα προσφερόμενα F&B από το γυμναστήριο εκτός από το εμφιαλωμένο νερό. 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε μηχανές όζοντος όλη τη νύχτα για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε 

την περιοχή. 
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Ατομικό Προστατευτικό Υλικό (ΑΠΥ) 

 

Εάν, οι υπαλλήλοι του Spa χρησιμοποιούν μάσκες, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες, όπως 

συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι Διευθυντές του ξενοδοχείου & οι Διευθυντές του Spa 

πρέπει να οργανώνουν σχετική Εκπαίδευση Υγιεινής και Ασφάλειας για όλη την ομάδα 

 

Πώς να φορέσετε σωστά μια μάσκα: 

• Πριν φορέσετε μια μάσκα, καθαρίστε τα χέρια σας με καλό τρίψιμο με βάση το αλκοόλ ή απορρυπαντικό και 

νερό. 

• Καλύψτε το στόμα και τη μύτη με μάσκα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του προσώπου και της 

μάσκας. 

• Αποφύγετε να αγγίζετε τη μάσκα ενώ τη χρησιμοποιείτε. Εάν το κάνετε, καθαρίστε τα χέρια σας με καλό τρίψιμο 

με οινόπνευμα ή απορρυπαντικό και νερό. 

• Αντικαταστήστε τη μάσκα με καινούργια μόλις είναι υγρή και μην χρησιμοποιήσετε μάσκες μίας χρήσης 2η φορά 

• Για να αφαιρέσετε τη μάσκα: αφαιρέστε την από πίσω (μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας). Πετάξτε 

την αμέσως σε κλειστό κάδο. Καθαρίστε τα χέρια με τρίψιμο με βάση το αλκοόλ ή απορρυπαντικό και νερό. 
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2. FSMTB - “Portions of these materials are copyrighted by the Federation of State Massage Therapy Boards. All rights 

reserved.” 

3. ESPA International:  SPA GUIDELINES COVID 19, May 2020 

4. «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις 

στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΟΔΥ, 30.05.2020 - Αθήνα 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Να θυμάστε πάντα ότι, δεν πρόκειται για εμένα και εσάς ή για τα χρήματα. 

Δείχνουμε ότι είμαστε εκπαιδευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες και  

ενδιαφερόμαστε για την ευημερία των πελατών μας.  

Είμαστε σε θέση να κάνουμε την ηθική επιλογή. Είμαστε επαγγελματίες του Κλάδου Υγείας.  

Αν θέλουμε να ληφθούμε υπόψιν στα σοβαρά, τότε πρέπει να είμαστε ενημερωτικοί, να δείχνουμε 

ότι πραγματικά νοιαζόμαστε και να δίνουμε το παράδειγμα. 

 

Καλή αρχή και καλή επιτυχία!!! 

Να είστε υγιείς 

Θόδωρος Χαραλαμπίδης 

Santorini Zen Spa manager 

 

 

Σύνταξη & Μετάφραση: Θόδωρος Γ. Χαραλαμπίδης 

ΕΚΔΟΣΗ: Zen Spa Management, Consulting & Training - Μάϊος 2020 

www.santorinizenspa.com          email: santorinizenspa.com@gmail.com 


