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Ελεγχόμενο αντίγραφο 

Απαγορεύεται η αντιγραφή 

  

 

Η Διοίκηση της GR TOURS, θέλοντας να συνδυάσει την ομαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, σε 
συνδυασμό με τη συνεχή φροντίδα για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού Sars-CoV-2 έχει 
αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης «Covid Shield» με Πεδίο Εφαρμογής την οδική μεταφορά 
ατόμων. 
Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τα παρακάτω:  

• Τη συνεχή διασφάλιση της δημόσιας υγείας στις εγκαταστάσεις της και στα λειτουργικά περιουσιακά 
στοιχεία της (λεωφορεία εταιρείας) 

• Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης με στόχο τη μείωση ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 
πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του Sars-CoV-2 

• Τη συνεχή τήρηση των υγειονομικών πρωτόκολλων και την πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας 
απαρέγκλιτα την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

• Τη συνεχή εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ψυχολογική στήριξη των εργαζομένων της 

• Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών COVID-19 με οργανωμένο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, με 
βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων  

• Το σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες υγείας, πελατών, συνεργατών και εργαζομένων. 

• Τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της επιχείρησης μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και στόχων 
για τον έλεγχο της μη μετάδοσης του Sars-CoV-2,  που ικανοποιούν τις απαιτήσεις και αρχές του σχεδίου 
δράσης και επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (αριθμός εκπαιδεύσεων, αριθμό 
παραπόνων πελατών, αριθμός κρουσμάτων, συμμόρφωση με τη νομοθεσία) 

• Το σεβασμό και τη προστασία του περιβάλλοντος  

• Την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης. 
 
Για την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων η εταιρία έχει θεσπίσει ένα Σχέδιο Δράσης κατά το οποίο: 

• Επικοινωνεί την παρούσα πολιτική και φιλοσοφία πρόληψης μετάδοσης του Sars-CoV-2 σε όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες και συνεργάτες) 

• Πραγματοποιεί συνεχείς εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις στο προσωπικό για τα θέματα προστασίας κατά 
της μετάδοσης του Sars-CoV-2, ορθή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και διαχείριση πιθανών 
κρουσμάτων 

• Εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και τήρησης της δημόσιας υγιεινής και 
απολύμανσης σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας 

• Συμμετέχει ενεργά όλο το ανθρώπινο δυναμικό στην τήρηση των υγειονομικών πρωτόκολλων, 
αδιάλειπτα και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας 

• Ενημερώνει και πιστοποιεί για την υποχρεωτική τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας από 
τους πελάτες της 

• Ανασκοπεί και αναθεωρεί το Σχέδιο Δράσης και την παρούσα Πολιτική Covid Shield ώστε να είναι πάντα 
ενήμερη με τις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις και να είναι πάντα εναρμονισμένη με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που διατίθενται από τους αρμόδιους φορείς. 

 
 Η πολιτική COVID SHIELD, ισχύει και τηρείται αδιάλειπτα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία 
κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των οχημάτων της εταιρείας και χωρίς καμία εξαίρεση. Η πολιτική COVID 
SHIELD, είναι διαθέσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και βρίσκεται αναρτημένη στα γραφεία της εταιρείας. 
       

            Για την GR TOURS ΑΤΕ 
                      Χρίστος Χατζηκωνσταντίνου 


