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Α/Α Στοιχείο Πρωτοκόλλου Πεδίο Εφαρμογής Υποχρεωτική εφαρμογή 
(Υ)

Προαιρετική Εφαρμογή 
(Π)

 Α Σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου 
κρούσματος COVID-19 (γραπτό σχέδιο).
Ακολουθείται πιστά το σχέδιο 
αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του 
ΕΟΔΥ (Παράρτημα ΙΙΙ).

Διοίκηση / Διεύθυνση 

Για  τις επιχειρήσεις τουριστικών 
καταλυμάτων που ήδη 
λειτούργησαν  το  2021 
απαιτείται επικαιροποίηση του 
σχεδίου δράσης

Υ

Α.1 Ορισμός υπευθύνου εφαρμογής του 
σχεδίου διαχείρισης ύποπτου  κρούσματος 
COVID-19 του κάμπινγκ. Ο υπεύθυνος 
εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης 
ύποπτου  κρούσματος αναφέρεται στο 
σχέδιο.

Υ

Α.2 Διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα την κείμενη 
νομοθεσία για το σύνολο του προσωπικού 
του καταλύματος

Υ

Β Τα περιστατικά και τα μέτρα που 
εφαρμόστηκαν καταγράφονται στο βιβλίο 
συμβάντων COVID-19 

Διοίκηση / Διεύθυνση Υ

Γ Το τουριστικό κατάλυμα χορηγεί σε κάθε 
μέλος του προσωπικού επαρκή Μ.Α.Π. . 
Ειδικά για τα γάντια  μίας χρήσης 
χορηγούνται μόνο στο προσωπικό που 
εργάζεται στο τμήμα καθαριότητας και 
στους εργαζόμενους στο χώρο της 
κουζίνας. Εξασφαλίζεται η συνεχής 
επάρκεια των αποθεμάτων.

Υ

Δ Ενημέρωση των πελατών για την 
υποχρέωση εφαρμογής των  μέτρων 
προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19
Οι πελάτες ενημερώνονται για το 
υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας και 
τα μέτρα πρόληψης της λοίμωξης COVID-
19 που εφαρμόζονται στα κάμπινγκ, αλλά 
και για τα μέτρα που ισχύουν στην Ελλάδα 
όπου είναι εφικτό  πριν την άφιξή τους. 

Δ.1 Η γνωστοποίηση του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου λειτουργίας γίνεται στους 
μόνιμους πελάτες, στους διοργανωτές 
ταξιδιών και τουριστικούς πράκτορες, 
συλλόγους κλπ.,  όπως και σε όσους 
πελάτες έχουν κάνει ή θα κάνουν κράτηση 
με email.

Υ
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Δ.2 Ανάρτηση οδηγιών στην επίσημη 
ιστοσελίδα του κάμπινγκ ή με 
δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

Π

Δ.3 Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι σχετικές 
οδηγίες θα αναρτηθούν επίσης σε εμφανή 
σημεία του καταλύματος (είσοδο, χώρο 
υποδοχής χώρους υγειονομικού 

Υ

ενδιαφέροντος κλπ.) ή θα χορηγούνται και 
με έντυπη ενημέρωση

Δ.4 Κοινοποίηση  της ιστοσελίδας της 
Ελληνικής κυβέρνησης με τις πληροφορίες 
για τη λοίμωξη COVID-19 και τα μέτρα που 
αφορούν τους αλλοδαπούς που 
επισκέπτονται τη χώρα στην αγγλική 
γλώσσα.

Π

Δ.5 Συνιστάται ενημέρωση της ιστοσελίδας του 
καταλύματος με ειδική ενότητα COVID-19  
στην οποία θα αναρτά τα υγειονομικά  
πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τα μέτρα και την 
πολιτική  του καταλύματος, με δυνατότητα 
link και στις επίσημες ιστοσελίδες της 
ελληνικής κυβέρνησης.

Π

Ε Ορισμός συντονιστή του κάμπινγκ για την 
πρόληψη κρουσμάτων COVID-19  και την 
τήρηση του ειδικού πρωτοκόλλου και των 
οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Υ

ΣΤ Υιοθέτηση από το προσωπικό των βασικών 
μέτρων αποφυγής μετάδοσης του 
κορωνοϊού  - COVID-19 και χρήση των 
Μ.Α.Π.

Υ

Ζ.1 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.

Κοινωνική απόσταση Υ

Ζ.2 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 της 
υφασμάτινης μάσκας.  

Υ

Η Αναφορά παραβάσεων:
οποιαδήποτε παράβαση των οδηγιών και 
κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στον 
συντονιστή. 

Υ
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όσο και για τους πελάτες, εφόσον 
αντιληφθούν συμβατά συμπτώματα. 

Θ.2. Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης 
συντονιστή, ο οποίος εν συνεχεία 
εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό: 
01/06/2022

Υ

Θ.3 Τα μέλη του προσωπικού τα οποία 
αναπτύσσουν συμπτώματα αναπνευστικής 
λοίμωξης θα πρέπει να απομακρύνονται 
αμέσως από την εργασίας τους.

Υ

Ι Αποφυγή συναλλαγών δια ζώσης. 
Συνιστάται να προτιμώνται οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και η τηλεφωνική συνεννόηση, 
σε ό,τι αφορά παραγγελίες, αγορές 
υπηρεσιών και αγαθών, εξοπλισμού κλπ.

Π

ΙΑ Απαγόρευση εισόδου στα κατασκηνωτικά
μέσα σε μη διαμένοντες.

Υ

ΙΒ Λειτουργία της παραλίας (διάταξη 
καθισμάτων κτλ) του κάμπινγκ σύμφωνα 
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Υ

ΙΓ 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(διεύθυνση, τηλέφωνο, email) 
σε κάθε κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο είτε 
ανήκει στους πελάτες είτε στην επιχείρηση. 

Διεύθυνση/
Διοίκηση

Υ

ΙΔ Η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής 
κατασκηνωτικού μέσου (τροχόσπιτα,
αυτοκινούμενα, σκηνές, κτλ.) θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1,5 μ.

Θέσεις κατασκηνωτικών μέσων Υ

ΙΕ 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.

Καθαρισμός και απολύμανση Υ

Θ.1 Εκπαίδευση προσωπικού 
Η εκπαίδευση προσωπικού ανάλογα με τα 
καθήκοντά τους θα αφορά στα εξής:
-στο σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου
κρούσματος COVID-19,
-στη χρήση ΜΑΠ,
-στη λήψη των βασικών μέτρων αποφυγής
μετάδοσης του κορωνοϊού- COVID-19,
- στους λοιπούς ειδικούς κανονισμούς του
κάμπινγκ για την πρόληψη της λοίμωξης
COVID-19
-την υποχρέωση αναφοράς των σχετικών
συμπτωμάτων της λοίμωξης COVID-19 στον
προϊστάμενό τους, τόσο για τους ίδιους,

Υ
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ΙΣΤ Στην περίπτωση που εκμισθώνονται ή 
παρέχονται σκηνές αυτές θα πρέπει να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 
μεταξύ των χρήσεων τους από 
διαφορετικούς πελάτες, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των κατασκευαστών. Στην 
περίπτωση που ο καθαρισμός δημιουργεί 
αερολύματα (π.χ. καθαρισμός με νερό υπό 
πίεση), ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται 
μακριά από τους πελάτες και να 
χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα Μ.Α.Π..
Λοιπός εξοπλισμός που εκμισθώνεται ή 
παρέχεται (όπως στρώματα, τρόμπες, 
τραπεζάκια, κτλ.,) θα πρέπει να 
καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μεταξύ 

Ενοικιαζόμενα κατασκηνωτικά 
μέσα

Υ

των χρήσεων τους από διαφορετικούς 
πελάτες.

ΙΖ.1 Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια, 
ντους, χώροι πλύσης χεριών, αποδυτήρια, 
νεροχύτες για το πλύσιμο πιάτων) πρέπει 
να διατηρούνται καθαρές και σε καλή 
κατάσταση σύμφωνα με τις Υγειονομικές 
Διατάξεις και να αερίζονται επαρκώς κατά 
τη χρήση. 

Εγκαταστάσεις υγιεινής Υ

ΙΖ.2 Καθαρισμός και απολύμανση 
εγκαταστάσεων υγιεινής. Θα πρέπει να 
τηρείται συγκεκριμένο γραπτό πρόγραμμα 
καθαριότητας και ελέγχου σε τέτοια 
συχνότητα ώστε να διασφαλίζεται η 
διατήρηση των συνθηκών υγιεινής των 
εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας.

Υ

ΙΖ.3 Τοποθέτηση σε διάφορα προσβάσιμα 
σημεία στους στεγασμένους και 
υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους κάδων 
απορριμμάτων.

Υ

ΙΖ.4 Οι νιπτήρες πρέπει να είναι συνεχώς 
εφοδιασμένοι με σαπούνι, χειροπετσέτες 
και ποδοκίνητους κάδους για τα 
απορρίμματα. 

Υ

ΙΗ Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα 
Ι για τις κολυμβητικές δεξαμενές και τις 
δεξαμενές υδρομάλαξης  

Κολυμβητικές δεξαμενές – 
εγκαταστάσεις υδάτων 
αναψυχής

Υ

ΙΘ Λειτουργία σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο

Εστίαση, καταστήματα και 
λοιπές εγκαταστάσεις

Υ




