
EXTRACT FROM GOVERNMENT LAW/ DIRECTIVE: 

ΦΕΚ 2084/Β/30-5-2020

Εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά 
παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας 
πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του 
κορωνοϊού - COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα 
ή ποτά. 

Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να 
χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συνιστάται η χρήση πάνινης), 
γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.

Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής 
(αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα 
και περαιτέρω μετάδοση), παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του 
πελάτη. 

Επιλογή πολιτικής μεταξύ κανονικού καθαρισμού και αναμονής 24 
ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικού 
καθαρισμού - απολύμανσης (πχ. με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες 
επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, 
κλινοσκεπασμάτων) 

Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της 
τηλεόρασης και του κλιματιστικού.

Τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών σε κάθε δωμάτιο ή 
συσκευής αντισηψίας. 

Τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή 
ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων Μ.Α.Π. (ειδικής 
ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας) 
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Staff equipment (gloves, masks, robe, closed shoes). During its 
operation, the cleaning staff must observe the basic measures to 
prevent the transmission of the corona - COVID-19, do not smoke 
and do not consume food or drink. 
In particular, cleaning staff are advised to use a simple surgical 
mask (in case of non-availability of a surgical mask, the use of 
canvas is recommended), gloves and a disposable waterproof robe. 
Uncommon room cleaning during the stay (avoiding contact of 
cleaning workers with a possible case and further transmission), 
except at the request of the customer. 

Choosing a policy between regular cleaning and waiting 24 hours 
before the room is available to a customer or meticulous cleaning - 
disinfection (eg with a steam cleaner) on the disputed rooms of the 
room and bathroom. 

Removal of decorative objects (pillows, bedding) 
Installing a disposable cover on the TV and air conditioner controls. 
Installation of individual antiseptic fluids in each room or antiseptic 
device. 
Observance of hygiene rules by the staff during the sorting of dirty 
linen using the appropriate M.A.P. (special disposable apron over 
the uniform, gloves and mask)


