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Η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου με συγκεκριμένο πλάνο υγιεινής, δεν 

είναι πλέον nice to have αλλά must have για κάθε επιχείρηση.

Η επόμενη μέρα με την (επανα)λειτουργία των επιχειρήσεων φιλοξενίας

-και όχι μόνο- δε θα είναι ποτέ η ίδια.

Ο κόσμος μας εξελίσσεται…

Η υγιεινή αποτελεί τη βάση σε κάθε επόμενο βήμα για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου φιλοξενίας.



Μετασχηματισμός στην έννοια του καθαρισμού

η φιλοσοφία πριν 
«Καθαρισμός για την εμφάνιση»

η φιλοσοφία τώρα 
«Καθαρισμός για την υγεία»

o κύριος στόχος πριν
«να αφαιρέσουμε τη
σκόνη και τους ρύπους
από τους χώρους»

ο κύριος στόχος τώρα

«να διασφαλίσουμε την 
υγεία των ανθρώπων μας 
και των επισκεπτών μας»



η φιλοσοφία πριν 

«το προσωπικό & 
τα εργαλεία 
καθαρισμού να 
είναι αόρατα»

η φιλοσοφία τώρα              

«το προσωπικό & τα 
εργαλεία καθαρισμού να 
είναι παρόντα & να 
ενισχύουν την αίσθηση της 
ασφάλειας»

Μετασχηματισμός στην έννοια του καθαρισμού



Ο καθαρισμός πλέον είναι πολλά 
περισσότερα από το να κάνεις το 

δάπεδο να λάμπει

Ο καθαρισμός είναι η νέα                       

«πρώτη γραμμή άμυνας»                           

στον έλεγχο της διασποράς μολυσματικών 

ασθενειών



Hygiene facts & trends

Οι πελάτες θα είναι πιο δεκτικοί από ποτέ στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών & λύσεων υγιεινής, 

ενώ πιθανά θα επιλέγουν περιοχή και κατάλυμα  με βάση την ασφάλεια που θα τους προσφέρει σε θέματα υγιεινής.

άτομα στη σειρά μπορούν να 

μολυνθούν από πόμολο πόρτας 

που φέρει μικρόβια

δεν πλένουν τα χέρια τους 

μετά την επίσκεψή τους 

στην τουαλέτα*

δεν πλένουν τα χέρια τους 

αφού φτερνιστούν, βήξουν 

ή φυσήξουν τη μύτη τους*

14 2 στους 10 5 στους 10



Τα 5 βασικά βήματα για την επόμενη μέρα
Δημιουργούμε ΜΑΖΙ ένα υγιεινό και φιλόξενο περιβάλλον για τους ανθρώπους και τους επισκέπτες σας. 

1. Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης

4. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

5. Πλάνο επικοινωνίας

2. Εντοπισμός Κρίσιμων Σημείων & Διαδικασιών

3. Πλάνο Δράσεων



Bήμα 1 | Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης

Πλάνο Δράσης

Σε συνεννόηση με τους

φορείς και σε

συνεργασία με τους

κύριους προμηθευτές για

τα είδη καθαρισμού και

υγιεινής, θα πρέπει να

καταρτιστεί ένα πλάνο

δράσης για την επόμενη

μέρα λειτουργίας.

Ενδεικτικά Mέλη Ομάδας:

▪ Hotel Manager

▪ Health | Safety | Quality

▪ HR Manager

▪ Housekeeper

▪ Chef

▪ F&B Manager

▪ Εξωτερικός Σύμβουλος

▪ Κύριοι Προμηθευτές

Επάρκεια Πόρων

Η ομάδα διαχείρισης

πρέπει να διαθέσει

επαρκείς ανθρώπινους

και οικονομικούς πόρους,

ώστε να εξασφαλίσει ότι

το πλάνο δράσης μπορεί

να εφαρμοστεί γρήγορα

και αποτελεσματικά.

Έλεγχος & 

Αναθεώρηση του 

Πλάνου Δράσης

Η αποτελεσματικότητα

του πλάνου πρέπει να

αξιολογείται συχνά για

τον εντοπισμό και τη

βελτίωση στρεβλώσεων,

καθώς και για την

προσαρμογή του

σχεδίου στην πράξη.

Καταγραφή 

Ενεργειών

Συνιστάται η διατήρηση

αρχείου αναφοράς των

σημαντικών ενεργειών

που εκτελούνται και

καταγραφή με

λεπτομέρεια όλων

των πρακτικών που

εφαρμόζονται.

Πλάνο Επικοινωνίας 
(εσωτερικής & εξωτερικής)

Επικοινωνία ενημερωτικού

υλικού και σχετικών οδηγιών

για τη σημασία της υγιεινής

(π.χ. σωστό πλύσιμο

χεριών), για να επιτευχθεί η

διασφάλιση και να ενισχυθεί

η σημασία της υγιεινής από

επισκέπτες, προσωπικό κ.α

Εκπαίδευση 

προσωπικού

Σε συνεργασία με τη

διοίκηση φροντίζει να

εκπαιδεύει και να

ενημερώνει όλους τους

εργαζόμενους για τα μέτρα,

τη σωστή ατομική υγιεινή, τις

νέες διαδικασίες, τα μέσα

προστασίας κ.λπ., για την

προστασία της υγείας αυτών

και των πελατών.



Βήμα 2 | Εντοπισμός κρίσιμων σημείων και διαδικασιών

Με το ”Hotels Re-Opening Evaluation Tool” της VARIO, εστιάζουμε MAZI σε 4 βασικούς άξονες:

▪ Την υγιεινή του χώρου

▪ Την ατομική υγιεινή

▪ Την υγιεινή και ασφάλεια του φαγητού

▪ Τα κατάλληλα μέσα προστασίας έναντι των λοιμώξεων

ώστε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας μέσω:

▪ εντοπισμού των κρίσιμων διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με θέματα υγιεινής

▪ καταγραφής των πιο ευάλωτων σημείων ανά χώρο και λειτουργία.

▪ ιεράρχησης των κινδύνων.



Η δημιουργία ή η υιοθέτηση ενός εξειδικευμένου 

ερωτηματολογίου καταγραφής συμβάλλει στο να 

δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό πλάνο δράσης, βασισμένο 

στις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Το εν λόγω εργαλείο περιλαμβάνει την από κοινού ανοικτή 

επικοινωνία και συνεργασία για τον εντοπισμό των 

κρίσιμων σημείων και την καταγραφή ενεργειών που 

πρέπει να υλοποιηθούν. 

Έτσι, έχουμε ένα ολιστικό, εύχρηστο και απλό αρχείο 

που θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε και να 

προετοιμάσουμε συγκεκριμένο tailor-made πλάνο 

διαδικασιών που θα ακολουθήσουμε για τη διατήρηση 

υψηλών επιπέδων υγιεινής. 

Βήμα 2 | Εντοπισμός κρίσιμων σημείων και διαδικασιών



- Τα μικρόβια μεταφέρονται από τις επιφάνειες στα χέρια 
μας και από εκεί στις πύλες εισόδου  

- Επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια                               
(π.χ. πληκτρολόγια, πόμολα, διακόπτες, φωτιστικά, τηλεκοντρόλ 
κ.λπ.) σχετίζονται με μικροβιακή μεταφορά…

Βήμα 2 | Εντοπισμός κρίσιμων σημείων και διαδικασιών

Αγγίζουμε το πρόσωπό μας, τουλάχιστον 

20 φορές την ώρα!



Επιφάνειες – δεξαμενή μικροοργανισμών 

1. σημεία συχνής επαφής (πόμολα, κουπαστές, κουμπιά ανελκυστήρα…)

Βήμα 2 | Εντοπισμός κρίσιμων σημείων και διαδικασιών

2. οριζόντιες επιφάνειες (τραπέζια, έπιπλο reception & bar…)



3. Το δάπεδο είναι η μεγαλύτερο δεξαμενή μικροοργανισμών και ο 
«αυτοκινητόδρομος» για τη διασπορά τους

Βήμα 2 | Εντοπισμός κρίσιμων σημείων και διαδικασιών

Ο μέσος άνθρωπος έχει πάνω από 50 επαφές 
με το δάπεδο ανά ημέρα με έμμεσο τρόπο
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Βήμα 3 | Πλάνο Δράσεων → Λύσεις & Διαδικασίες



Βήμα 3 | Πλάνο Δράσεων → Λύσεις & Διαδικασίες



Κουζίνα

Βήμα 3 | Πλάνο Δράσεων → Λύσεις & Διαδικασίες



Βήμα 4 | Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι το βασικό συστατικό στοιχείο για να

λειτουργήσουν στην πράξη όλα τα προηγούμενα βήματα και να

διασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα υγιεινής και ασφάλειας.

Ενδεικτικά, οι εκπαιδεύσεις που συνιστάται να υλοποιηθούν αφορούν:

1. στις νέες διαδικασίες

2. στην ατομική υγιεινή

3. στο πρόγραμμα καθαρισμού των χώρων

4. στη διαχείριση των πελατών

5. στην επικοινωνία

PROS



Βήμα 4 | Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

PROS
Η υγιεινή στο Housekeeping : Τρίτη 19 Μαΐου 11:00 - 12:00

Η υγιεινή στην Κουζίνα : Πέμπτη 21 Μαΐου 11:00 - 12:00
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Ένα ξενοδοχείο δεν αρκεί να έχει λάβει μόνο τα κατάλληλα μέτρα, αλλά οφείλει και να το δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο και ορατό 

τρόπο. Συγκεκριμένα, η δημιουργία πλάνου εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την 

ταυτόχρονη ύπαρξη σχετικού υποστηρικτικού υλικού, ορατού από κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι σημαντικό να υπάρχει διακριτή 

σήμανση σε κάθε κρίσιμο σημείο του ξενοδοχείου, ώστε το ξενοδοχείο να δείχνει έμπρακτα τη σημασία που δίνει στην υγιεινή και, 

φυσικά, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες να μαθαίνουν να εφαρμόζουν σωστά του κανόνες και τις οδηγίες υγιεινής, για να νιώθουν 

μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια.

Βήμα 5 | Πλάνο επικοινωνίας



Βήμα 5 | Πλάνο επικοινωνίας
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Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!
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