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Πρόλογος 

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε σε συνέχεια της εγκυκλίου, η οποία εστάλη από το  

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αρ.πρωτοκόλλου Δ11/οικ.23973/811,   

στις 18 Ιουνίου 2020 σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με τη διοργάνωση κατασκηνώσεων (ιδιωτικών ή κρατικών). Η εγκύκλιος σχεδιάστηκε 

ύστερα από εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του 

κορωνοϊού Covid-19 και προβλέπει την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων που 

λειτουργούν κατασκηνώσεις, των γονέων αλλά και των φιλοξενούμενων.  

Τα στελέχη της Τσαφ Τσουφ συγκεντρώθηκαν στις 20 και 21 Ιουνίου 2020 στους χώρους της 

κατασκήνωσης στο Ορφάνι Καβάλας, με σκοπό να καταρτήσουν ένα επιχειρησιακό πλάνο 

για ένα διαφορετικό αλλά ασφαλές καλοκαίρι που έρχεται.  

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις, παρεμβάσεις και  ενέργειες για όλα τα 

επιμέρους τμήματα της κατασκήνωσης. Είναι απλά γραμμένο για να είναι εύκολα 

κατανοητό από όλη την κατασκηνωτική κοινότητα. Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο αποτελεί 

βασικό εργαλείο πρόληψης και προστασίας της «κατασκηνωτικής» υγείας και θα 

κοινoποιηθεί  σε όλους τους γονείς, τους κατασκηνωτές και τα στελέχη που θα 

φιλοξενηθούν φέτος στην κατασκήνωση.  

 

Λειτουργία κατασκήνωσης 

Ορίζεται ο Γεωργιάδης Γεώργιος του Ελευθερίου, υπεύθυνος για τη λειτουργία της 

κατασκήνωσης, την καθημερινή παρακολούθηση των οδηγιών, την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση του προσωπικού, την επικοινωνία με τις αρχές, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, 

την εποπτεία τήρησης των μέτρων, την επικοινωνία και συνεννόηση με γονείς.  

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης για το φετινό καλοκαίρι προσαρμόζεται. Η 

κατασκηνωτική δύναμη χωρίζεται σε μικρότερες σταθερές πλυθησμιακές ομάδες (ανά 

κοινότητα), οι οποίες παραμένουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια της περιόδου και 

αλληλεπιδρούν στο μέτρο του δυνατού σε όλες τις εκφάνσεις τις καθημερινότητας. Με τον 

τρόπο αυτό εκτός του περιορισμού του κύκλου διασποράς μιας ενδεχόμενης λοίμωξης, 

διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε 

περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού Covid-19. (εγκύκλιος, 

παράγραφος Β’, γενικές αρχές)  

Η κατασκήνωση χωρίζεται σε 4, 5 ή 6 κοινότητες (με κριτήριο διαχωρισμού την ηλικία και 

ανάλογα τον αριθμό των κατασκηνωτών που έχουν δηλώσει ανά περίοδο) οι οποίες και θα 

ακολουθούν διαφορετικό ημερήσιο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μεικτές 

κοινότητες (αγόρια κορίτσια) ηλικίας : 1) 6 έως 8 χρονών , 2) 9 έως 11 χρονών, 3) 12-14 

χρονών , 4) 14 – 16 χρονών. Ο παραπάνω διαχωρισμός ενδέχεται να αλλάξει σε 

περιπτώσεις α) μεγαλύτερου αριθμού κατασκηνωτών μιας ηλικιακής ομάδας και β) σε 

περίπτωση που φιλοξενείται οργανωμένο αθλητικό γκρουπ.  

Οι δραστηριότητες του υγρού στοιχείου (θα δοθούν παρακάτω περισσότερες διευκρινίσεις) 

θα πραγματοποιηθούν κανονικά όπως και οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα για τις αθλητικές δραστηριότητες : 
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Α) Το κυκλικό πρόγραμμα (17.30 – 18.30) θα πραγματοποιηθεί κανονικά  

Β) Στις ελεύθερες ακαδημίες (18.30 – 20.00) ορίζονται συγκεκριμένα γήπεδα για 

συγκεκριμένες κοινότητες, συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Η κάθε κοινότητα 

καθημερινά και κυκλικά θα κάνει χρήση όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.  

Γ) Με το πέρας της ημερήσιας χρήσης των γηπέδων  θα γίνεται σχολαστική απολύμανση 

του αθλητικού υλικού.  

Επιπλέον για το φετινό καλοκαίρι :  

1) Αναστέλλονται όλες οι προαιρετικές εκδρομές (Waterland, σπήλαιο Αλιστράτης, 

σπήλαιο του Μαρά). 

2) Αναστέλλονται όλοι οι εξωτερικοί περίπατοι (στο χωριό, στο βουνό). 

3) Οι διανυκτερεύσεις στην παραλία επιτρέπονται μόνο ανά κοινότητα. 

4) Δεν επιτρέπονται οι έξοδοι των στελεχών στο χωριό ή σε beach bar της περιοχής. 

5) Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών που προέρχονται  εκτός κατασκήνωσης 

(συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας take away). 

6) Δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο γονέων παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές μπορεί να έρχεται αυστηρά ένας μόνο γονέας για κάθε κατασκηνωτή 

που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα. (εγκύκλιος, παράγραφος 

Β’, βασικές αρχές)  
7) Δεν επιτρέπονται οι διανυκτερεύσεις κατασκηνωτών εκτός κατασκήνωσης.  

8) Δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις κατασκηνωτών παρά μόνο για έκτακτες περιπτώσεις 

(θέματα υγείας, εξετάσεων κτλ.) και πάντα σε συνεννόηση με την κατασκήνωση.  

 

Μεταφορά κατασκηνωτών  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνεται 

η προσέλευση και η αποχώρηση των κατασκηνωτών με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο.  

Σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων/κατασκηνωτών η 

κατασκήνωση θα οργανώσει δρομολόγια με τουριστικά λεωφορεία όπως έκανε και τις 

προηγούμενες χρονιές πάντα τηρουμένων των μέτρων και των οδηγιών που προβλέπονται 

στο ΦΕΚ Β’ 1988/23-5-2020. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μόνο αν και εφόσον 

υπάρχει συγκεκριμένη ζήτηση.   

Σε περίπτωση δρομολογίων θα υπάρχει πάντα συνοδός από την κατασκήνωση ο οποίος και 

επιβλέπει όλη τη διαδικασία, πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης.  

Οι γονείς που θα κάνουν χρήση των τουριστικών λεωφορείων οφείλουν να συνεργαστούν 

απαρέγκλιτα με τον υπεύθυνο συνοδό της κατασκήνωσης.  

Στην κατασκήνωση θα υπάρχει ιδιωτικό αυτοκίνητο το οποίο θα πραγματοποιεί τις 

απαραίτητες μετακινήσεις (όπου χρειάζεται) από επαγγελματία οδηγό και τηρώντας όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα (αριθμός επιβαινόντων, χρήση μάσκας κτλ).  
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Υποδοχή  

Παρατείνεται το ωράριο υποδοχής κατασκηνωτών  τις ώρες  14:00 -19:00 για να 

αποφευχθεί ο συνωστισμός, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Η είσοδος στην κατασκήνωση κατά την πρώτη μέρα θα πραγματοποιείται αυστηρά 

με τη συνοδεία ενός και μόνο γονέα ή κηδεμόνα (του άμεσα ασφαλισμένο στο 

ταμείο ή του δικαιούχου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ).  

2. Κάθε γονέας ή κηδεμόνας που πρόκειται να εισέλθει στην κατασκήνωση θα πρέπει 

υποχρεωτικά να φοράει μάσκα. 

3. Καλό είναι να αποφευχθεί η χρήση της τουαλέτας από τους γονείς.  

4. Πριν την είσοδο στην κατασκήνωση θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση του 

κατασκηνωτή/τριας και του γονέα/κηδεμόνα και θα συμπληρώνεται ιατρικό 

ερωτηματολόγιο που αφορά τον Covid-19, το οποίο και θα υπογράφεται από τον 

γονέα/κηδεμόνα.  

5. Εφόσον προηγηθεί η θερμομέτρηση και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ο 

γονέας θα μπορεί να εισέλθει στην κατασκήνωση ώστε να ολοκληρώσει τις 

απαραίτητες διαδικασίες.  

6. Στην κατασκήνωση θα εισέρχεται συγκεκριμένος αριθμός γονέων με κάρτα εισόδου 

προς αποφυγή του συνωστισμού.  

7. Συστήνεται οι όποιες οικονομικές συναλλαγές να πραγματοποιούνται τραπεζικά. 

Σε περίπτωση πιθανής πρόωρης αποχώρησης: 

1. Η αποχώρηση γίνεται με ιδιωτικό μέσο και θα πρέπει να πραγματοποιείται έως τις 13:00 

(πλην εξαιρέσεων που αφορούν ζητήματα υγείας, εξετάσεων κτλ). 

2. Ο γονέας/κηδεμόνας υποχρεούται να φοράει μάσκα σε περίπτωση που εισέλθει στην 

κατασκήνωση. 

3. Ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να συνεργαστεί απαρέγκλιτα με τους διοικητικούς 

εργαζόμενους της κατασκήνωσης.  

4. Συνεχίζουν να ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της 

κατασκήνωσης. Περισσότερες πληροφορίες www.tsaftsouf.gr/συνεργασία-γονέων-

κατασκήνωσης/ 
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Διαμονή  

Η πλειοψηφία των βαγονιών της κατασκήνωσης έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 20 

τετραγωνικά.  

  

Κάθε βαγόνι διαθέτει 7 κουκέτες (κρεβάτι πάνω και κάτω). Για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν 

η  κατασκήνωση αποφάσισε να φιλοξενήσει το ανώτερο 8 παιδιά και έναν ομαδάρχη. 

Σύμφωνα επίσης με την εγκύκλιο τα παιδιά θα κοιμούνται (κεφάλι με πόδια) πάνω από 1,5 

μέτρο απόσταση. Παρακάτω σας παραθέτουμε το διάγραμμα για να γίνει πιο κατανοητό:  

 

 

Επίσης για το φετινό καλοκαίρι δεν επιτρέπεται η επίσκεψη κατασκηνωτών στους χώρους 

διαμονής  από άλλα βαγόνια και ιδιαίτερα από άλλες κοινότητες. Σε περιπτώσεις που 

υπάρχουν αδέλφια από διαφορετικές κοινότητες προτρέπεται η συνάντηση σε 

κοινόχρηστους χώρους (όχι στους χώρους διαμονής).  

Τα βαγόνια έχουν το πλεονέκτημα να έχουν μπρος και πίσω πόρτα καθώς και 5-6 

παράθυρα. Καθημερινά θα ανοίγουν διάπλατα όλες οι είσοδοι και τα παράθυρα για να 

γίνεται φυσικός αερισμός. Επιπλέον πέρα από την καθημερινή καθαριότητα των 

κατασκηνωτών,  κάθε δεύτερη ημέρα θα πραγματοποείται από το προσωπικό 

καθαριότητας απολύμανση των επιφανειών  (πάτωμα, πόμολα, προστατευτικά σίδερα 

κρεβατιών κτλ.). 

Ατομική Υγιεινή 
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Η λειτουργία της κατασκήνωσης σε μικρότερες ομάδες θα βοηθήσει και στη διαδικασία της 

ατομικής υγιεινής. Οι κατασκηνωτές δεν θα έχουν κοινό εγερτήριο ή κοινή ώρα βραδινού 

ύπνου, που σημαίνει ότι δε θα κάνουν ταυτόχρονη χρήση των μπάνιων το πρωί και 

αντίστοιχα το βράδυ. Αντίστοιχα το μπάνιο στη θάλασσα ή στην πισίνα θα γίνεται σταδιακά 

με αποτέλεσμα και το καθημερινό ζεστό μπάνιο να γίνεται τμηματικά χωρίς να προκαλείται 

συνωστισμός.  

Οι τουαλέτες θα έχουν επάρκεια σε όλα τα είδη ατομικής καθαριότητας (σαπούνι, 

αντισηπτικό κτλ.). Καλό είναι οι γονείς να προμηθεύσουν και τα παιδιά με ατομικά 

μπουκαλάκια αντισηπτικού.  

 Υποχρεωτικά πριν από κάθε γεύμα θα βγαίνει ανακοίνωση από την μεγαφωνική 

εγκατάσταση της κατασκήνωσης για  σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.  

Θα δημιουργηθούν στην αρχή της περιόδου ενημερωτικά βίντεο / ραδιοφωνικά σποτ με 

την συμμετοχή των ίδιων των κατασκηνωτών που θα υπενθυμίζουν σε όλους τα μέτρα για 

την ατομική υγιεινή και την τήρηση των μέτρων. Το οπτικοακουστικό υλικό θα μεταδίδεται 

από τις τηλεοράσεις και το ραδιόφωνο της κατασκήνωσης ή/και πριν από κάθε προβολή 

βραδινού κινηματογράφου.  

 

Καθαριότητα 

Με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα θα πραγματοποιείται η καθαριότητα των 

κοινόχρηστων χώρων. Συγκεκριμένα :  

- Ανά δύο ημέρες απολύμανση των καταλυμάτων (έχει περιγραφεί παραπάνω) 

- Ενισχυμένες βάρδιες προσωπικού καθαριότητας για την απολύμανση των 

τουαλετών / ντουζ.  

- Σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών που αγγίζονται συχνά (χερούλια, πόμολα, 

βρύσες κτλ.) 

- Χρήση αντισηπτικού και στις τουαλέτες.  

- Καλλιέργεια κουλτούρας ατομικής υγιεινής σε όλο τον πληθυσμό της 

κατασκήνωσης. (δημιουργία κατασκηνωτικής καμπάνιας) 

- Τα πλυντήρια θα λειτουργούν μόνο σε υψηλές θερμοκρασίες > 60οC.  

- Χλωρίωση όλης της κατασκήνωσης (κοινόχρηστοι χώροι, χώροι διαμονής, 

τραπεζαρία, μαγειρεία) κατά τη διάρκεια αλλαγής των  περιόδων.  

- Χρήση ξεχωριστών τουαλετών για το προσωπικό της κουζίνας.  

- Τα στρώματα ύπνου μετά από κάθε αλλαγή θα απολυμαίνονται.  

  

 

 

 

 

Σίτιση 
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Αλλάζει τελείως το σύστημα σίτισης των κατασκηνωτών σε σχέση με τα προηγούμενα 

καλοκαίρια. Το φαγητό θα σερβίρεται με χρήση ατομικού πιάτου με χωρίσματα (κυρίως 

γεύμα, ατομική σαλάτα, φρούτο). Το ψωμί και τα μαχαιροπίρουνα θα είναι στο τραπέζι από 

τους τραπεζοκόμους όπως και το νερό.  

Το σκεύος που θα χρησιμοποιηθεί φέτος για τη σίτιση των κατασκηνωτών/στελεχών στην 

κατασκήνωση είναι όπως η παρακάτω εικόνα :   

 

Τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα το φαγητό θα διανέμεται σε ατομικό πακέτο χωρίς τη 

χρήση της τραπεζαρίας, και θα καταναλώνεται σε κοινόχρηστους χώρους ανά κοινότητα 

(θέατρο, κυλικείο, κοινότητα, γήπεδα).  

Το απογευματινό θα είναι πάντα συσκευασμένο σνακ(κρουασάν, παγωτό, γλυκίσματα, 

χυμός κτλ.) .  

Τα τραπέζια – καθίσματα θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.  

Η χρήση της τραπεζαρίας θα γίνεται από περιορισμένο αριθμό κατασκηνωτών (ανά 

κοινότητα). Η τραπεζαρία μπορεί να εξυπηρετήσει περίπου 600 άτομα. Φέτος δε θα 

ξεπερνά τα 250 τη φορά.  

Πιο συγκεκριμένα τα τραπέζια στο χώρο του εστιατορίου έχουν τις εξής διαστάσεις : 2,09 

cm x 0,75 cm και μπορούν να εξυπηρετηθούν μέχρι και 14 άτομα , φέτος το καλοκαίρι θα 

σιτίζονται μέχρι 8 κατασκηνωτές και 1 ομαδάρχης/ισσα όπως φαίνεται παρακάτω στο 

σχεδιάγραμμα :  

 

Θάλασσα 
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Το μπάνιο στη θάλασσα θα πραγματοποιείται κανονικά καθημερινά και θα διαρκεί περίπου 

60 με 80 λεπτά. . Η λειτουργία της κατασκήνωσης ανά κοινότητα θα επηρεάσει και αυτή την 

δραστηριότητα. Κάθε κοινότητα θα κατεβαίνει μία-μία ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός. 

Το σύνολο των κοινοτήτων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στη θάλασσα είναι 2 και θα 

μοιράζονται κάτω από τις ειδικά διαμορφωμένες καλαμωτές δεξιά και αριστερά από τον 

πύργο του ναυαγοσώστη. Θα υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τους ομαδάρχες / 

κοινοτάρχες  ώστε να μην επιτρέπεται η διέλευση  εξωκατασκηνωτικών λουόμενων από την 

παραλία την ώρα της βουτιάς των κατασκηνωτών. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα αποτυπώνει 

τη νέα συνθήκη : 

 

 

 

 

 

 

 

Η δραστηριότητα του κανό θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τις απαιτούμενες αποστάσεις 

στην πιθανή αναμονή και τις απολυμάνσεις στα υλικά μετά τη χρήση (σωσίβια, κουπιά 

κτλ.). Στη δραστηριότητα των κανό οι κοινότητες θα πηγαίνουν εναλλάξ. 

 

Πισίνα 

Η πισίνα της κατασκήνωσης θα λειτουργήσει κανονικά. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων μέσα 

στην πισίνα βάσει νόμου (Υπουργική απόφαση 14129/2015 – ΦΕΚ 1476/Β/14/7/2015) είναι 1 άτομο 

ανά 5 τετραγωνικά μέτρα. Η πισίνα μας έχει διαστάσεις 25 μέτρα μήκος και 12 μέτρα 

πλάτος με συνολικό εμβαδόν 300 τετραγωνικά. Το σύνολο των κατασκηνωτών που 

μπορούν να κάνουν μπάνιο ταυτόχρονα είναι 60 άτομα.  

Στη φετινή λειτουργία αυξάνουμε τα τετραγωνικά μέτρα ανά παιδί (1 προς 7) και έτσι ο 

μέγιστος αριθμός κατασκηνωτών που θα μπορούν να μπουν στην πισίνα θα είναι περίπου 

45.  

Για την αποφυγή συνωστισμού θα χρησιμοποιείται διαφορετική είσοδος και έξοδος.  

Ο χρόνος παραμονής στη πισίνα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 45 λεπτά. 

Οι κατασκηνωτές οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής. (πλύσιμο 

χεριών, ατομικό λουτρό πριν την είσοδο στην πισίνα, χρήση σαγιονάρας μέχρι τη δεξαμενή) 

Σε περίπτωση χρήσης των αποχωρητηρίων της κατασκήνωσης, οφείλουν να λαμβάνουν 

λουτρό καθαριότητας εκ νέου πριν την είσοδο τους στην πισίνα.  

Πριν από την πρώτη βουτιά του εκάστοτε κατασκηνωτή/τριας θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μακροσκοπική εξέταση από το ιατρικό προσωπικό της κατασκήνωσης με 
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σκοπό να βεβαιωθούμε ότι κανένας κατασκηνωτής  δεν πάσχει από δερματική πάθηση και 

να μη γίνεται χρήση της πισίνας από κατασκηνωτές και στελέχη με εκδορές, φλύκταινες ή 

ανοικτά τραύματα.  

Καθιερώνεται καθημερινή σχολαστική καταγραφή χλωρίου και ph σύμφωνα με τις κείμενες 

νομοθεσίες.  

Έπειτα από κάθε βουτιά θα γίνεται απολύμανση όλων των αντικειμένων και των κερκίδων. 

 

Ψυχαγωγία 

•Θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε κάθε βράδυ διαφορετικές ψυχαγωγίες για κάθε 

κοινότητα.  

•Στο θέατρο θα μπορούν να απασχολούνται έως και 2 ή 3 κοινότητες με την προϋπόθεση 

να κάθονται στην κερκίδα σε ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους και να μην 

αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα στην σκηνή. 

•Στην περίπτωση ψυχαγωγίας 2 ή 3 κοινοτήτων στο θέατρο η προσέλευση θα γίνεται ανά 

κοινότητα μετά από τη σχετική ανακοίνωση. 

•Δεν θα γίνουν οι παρακάτω ψυχαγωγίες: φαγητοδρομίες, λαθρεμπόριο, χορός στο θέατρο 

για όλους, βραδιά ταλέντων για όλους. 

•Ο κρυμμένος θησαυρός θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μέχρι τριών κοινοτήτων με 

την προϋπόθεση να μην υπάρχει συνωστισμός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και 

συνάντηση παιδιών από διαφορετικές κοινότητες. 

•Αποφεύγεται αυστηρά η χρήση του μικροφώνου από κατασκηνωτές. Αν αυτή κριθεί 

απαραίτητη θα γίνεται έπειτα από απολύμανση με υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια. 

•Πρωινή γυμναστική σε βάρδιες κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης ώστε να τηρείται απόσταση 

1,5 μέτρου από παιδί σε παιδί. 

•Θα πραγματοποιείται μεσημεριανή ταινία σε 2 σημεία (τραπεζαρία, κυλικείο).  

 

 

Κυλικείο 
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Το κυλικείο θα προσαρμοστεί και θα τηρήσει, όπου είναι εφικτό, τις κείμενες διατάξεις που 

αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Τα εξωτερικά τραπέζια θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 μέτρα.  

Το προσωπικό του κυλικείου θα υποστηρίζει τους κατασκηνωτές στην επιλογή των 

προϊόντων, έτσι ώστε να αποφεύγεται το άσκοπο άγγιγμα των προϊόντων.  

Το κυλικείο θα δέχεται POS. Καλό θα ήταν οι γονείς αντί για χρήματα  να προμηθεύσουν τα 

παιδιά (κυρίως τους εφήβους) με μια προπληρωμένη (pre-paid) κάρτα.  

Τα κέρματα της κατασκήνωσης θα απολυμαίνονται καθημερινά.  

Το κυλικείο θα προσφέρει μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά. 

Θα γίνεται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση στις επιφάνειες των ψυγείων , στα 

πόμολα και στα τραπέζια.  

Αντισηπτικά θα διατίθενται σε ευδιάκριτα σημεία καθώς και θα υπάρχουν αφίσες-

επισημάνσεις για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων.   

Κατά την υποδοχή των κατασκηνωτών στην έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου θα 

υπάρχει διαμορφωμένο πάσο που θα μπορεί να εξυπηρετήσει  τους επισκέπτες χωρίς να 

εισέλθουν στην κατασκήνωση. 

 

Προσωπικό – Εξωτερικοί συνεργάτες  

Αποφυγή εισόδου προμηθευτών στο χώρο  αποθήκευσης τροφίμων. 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας για οποιοδήποτε προμηθευτή / εξωτερικό συνεργάτη που 

εισέρχεται στην κατασκήνωση.   

Σταθερή διαμονή του προσωπικού ανάλογα με τον τομέα εργασίας. 

Καθημερινή θερμομέτρηση πριν την έναρξη της βάρδιας και τήρηση ημερολογίου. 

Εκπαίδευση εργαζομένων για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής.  

Επικοινωνία και κατάρτιση από τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας. 

Επικοινωνία και συχνές συναντήσεις με τον γιατρό εργασίας της εταιρείας.  

Συνεχής κατάρτιση του προσωπικού καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σύμφωνα με τις 

διατάξεις και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Ύποπτο κρούσμα  

Σε περίπτωση υπόπτου κρούσματος ακολουθούμε κατά γράμμα όλες τις κατευθύνσεις και 

εντολές που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην εγκύκλιο του Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με αρ.πρωτοκόλλου Δ11/οικ.23973/811.  


