
 

 

 

COVID PREVENT 

Η απόλυτη Συμμόρφωση με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για 

Ξενοδοχεία & Τουριστικά Καταλύματα 

Αποκλειστική συνεργασία της ACTA – Τεχνοβλαστός ΑΠΘ και της 

ΕΕΙΕΠ (Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και του 

Περιβάλλοντος 

 

 

Η ACTA – Τεχνοβλαστός του ΑΠΘ, σε αποκλειστική συνεργασία με την ΕΕΙΕΠ 

(Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας & του Περιβάλλοντος), ανακοινώνει τη 

δημιουργία του Σχήματος Πιστοποίησης COVID PREVENT.  

Η Πιστοποίηση απευθύνεται σε όλα τα Ξενοδοχεία & τα Τουριστικά Καταλύματα 

της χώρας, που έχουν ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη ομαλή λειτουργία τους εν 

μέσω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19).  

Οι Τουριστικές Επιχειρήσεις βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση φέτος το 

καλοκαίρι. Καλούνται, λοιπόν, να διαβεβαιώσουν επισήμως τους επισκέπτες τους 

ότι τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο της αποφυγής 

διασποράς και εξάπλωσης του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, οφείλουν να είναι πλήρως 

προετοιμασμένες απέναντι σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων κρατικών φορέων.  

Η ACTA, σε ισχυρή συνεργασία με την ΕΕΙΕΠ και τους Γιατρούς Εργασίας, παρέχει 

την πλέον αξιόπιστη λύση, την απόλυτη Συμμόρφωση με το υγειονομικό 

πρωτόκολλο. Το COVID PREVENT, με το 2 σε 1 όφελος της Πιστοποίησης & της  

 



 

 

 

Απονομής Σήματος, θωρακίζει κάθε επιχείρηση μέσα από το κύρος της ACTA και την 

επιστημονική σφραγίδα της ΕΕΙΕΠ. 

 

Γιατί με την ACTA & την ΕΕΙΕΠ | Γιατί COVID PREVENT  

Επιλέγοντας την Πιστοποίηση Covid Prevent, το Ξενοδοχείο & το Τουριστικό 

Κατάλυμα διασφαλίζει ότι:  

 έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού και 

μπορεί να το επικοινωνήσει στο κοινό της  

 έχει επιμορφώσει το προσωπικό κατάλληλα και με βάση τις επικαιροποιημένες 

οδηγίες των αρμόδιων ιατρικών οργανισμών  

 ενημερώνει σωστά τους πελάτες / επισκέπτες που εισέρχονται για όλα τα μέτρα 

που οφείλουν να τηρούν προκειμένου να μην συμβάλλουν σε τυχόν εξάπλωση του 

ιού  

 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (πολιτικές, διαδικασίες, έντυπα) 

όπως ορίζεται από τα κυβερνητικά μέτρα  

 διαθέτει Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος  

 έχει θωρακιστεί σε περίπτωση ελέγχου από τους αρμόδιους κρατικούς 

ελεγκτικούς φορείς  

 

Τι σας παρέχουμε  

 τη Διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης και τη Διαμόρφωση του Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Ύποπτου Κρούσματος. Η ACTA σας υποστηρίζει στην ανάλυση των 

πτυχών της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και της Διαχείρισής του εντός της 

επιχείρησης.  

 την Πιστοποίηση COVID PREVENT & την Απονομή του Ειδικού Σήματος, μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της Επιθεώρησης. Με την υπογραφή της ACTA και της ΕΕΙΕΠ, 

το ειδικό Σήμα της Πιστοποίησης (το λαμβάνετε σε ηλεκτρονική μορφή προς 

εκτύπωση) αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 

επιχειρησιακή σας συνέχεια.  

 το πλήρως ενημερωμένο Digital Marketing Kit ώστε να αναπτύξετε τις δικές σας 

δράσεις εξωστρέφειας (π.χ. μέσω διαδικτυακής καμπάνιας), ενημερώνοντας το 

κοινό ότι έχετε πιστοποιηθεί ως επιχείρηση για τη Συμμόρφωσή σας στις κρατικές  



 

 

 

οδηγίες (το Kit περιλαμβάνει ειδικά Social Media Posts & Covers, Λεκτική 

Στρατηγική προς χρήση, Βοηθητικά Banner κ.α.).  

 τη δυνατότητα Εκπαίδευσης Προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν έχετε 

ολοκληρώσει την εκπαίδευση του προσωπικού σας, οι γιατροί μέλη της ΕΕΙΕΠ 

αναλαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο εκπαιδευτικό σχήμα συμμετέχει 

και το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Τμήματος Μάρκετινγκ & 

Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επικοινωνίας των μέτρων πρόληψης. Με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης QTL από 

την ACTA. 

 

Γιατί με την ACTA  

Η ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 15 

χρόνια δυναμικής πορείας στο χώρο της Πιστοποίησης, έχει αξιολογήσει και 

πιστοποιήσει εταιρείες και οργανισμούς στο πλαίσιο της ορθής εγκατάστασης και 

εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης καθώς και συμμόρφωσης με την Κείμενη 

Νομοθεσία.  

Εκτός των άλλων, η ACTA διαθέτει μια ευρεία γκάμα Πιστοποιήσεων Φυσικών 

Προσώπων στον τομέα του τουρισμού (Οροφοκόμος, Υπάλληλος Υποδοχής, 

Υπάλληλος Κρατήσεων κ.α.). Ο Φορέας μας εργάζεται στενά και μεθοδικά με 

επαγγελματίες του κλάδου και γνωρίζει τις προκλήσεις που καλείστε διαχρονικά να 

αντιμετωπίσετε.  

Εν προκειμένω, η ισχυρή μας συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της 

Εργασίας & του Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ) στην παρούσα Πιστοποίηση ενισχύει τη 

θέση σας απέναντι στον ανταγωνισμό και βελτιώνει την εικόνα και την ουσία της 

επιχείρησής σας στους παλιούς και νέους πελάτες σας. 

 

 

 

https://acta-edu.gr/certificate-category/tourismos/
https://acta-edu.gr/certificate-category/tourismos/


 

 

 

INFO  

Διαβάστε περισσότερα για την Πιστοποίηση COVID PREVENT στο site μας με ένα 

κλικ ΕΔΩ.  

Μάθετε περισσότερα για την ΕΕΙΕΠ στο site: iatrikiergasias.gr  

Ακολουθήστε την ACTA στα Social Media  

Facebook: ACTA 

Instagram: acta_edu 

Linkedin: ACTA SA 

Twitter: ACTA_edu 

Με εκτίμηση, 

Τμήμα Ανάπτυξης & Υποστήριξης Δικτύου 

 

https://acta-edu.gr/certificate/pistopoisi-covid-prevent/
https://acta-edu.gr/certificate/pistopoisi-covid-prevent/
http://www.iatrikiergasias.gr/
https://www.facebook.com/acta.sa/
https://www.instagram.com/acta_edu/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/acta-edu
https://twitter.com/EduActa

