
 Το  Euphoria wellness spa  έχει ως προτεραιότητα του την παροχή υπηρεσιών χαλάρωσης και ευεξίας 

προστατεύοντας παράλληλα  την υγεία των επισκεπτών και εργαζομένων . Συνεχίζουμε με χαμόγελο 

και ασφάλεια να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για να μείνουμε όλοι υγιείς και να χαρούμε το 

καλοκαίρι.   

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ακολουθούμε τα Υγειονομικά Εθνικά Πρωτόκολλα και ενημερώνουμε 

τους επισκέπτες μας για τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε :  

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ  - ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗ  

➢ Εντατικοποίηση συχνότητας καθαρισμού και απολύμανσης. Προσθήκη σημείων 

καθαρισμού, έμφαση δίνεται στα σημεία πολλαπλών χρήσεων και κοινής επαφής. 

➢ Φυσικός και εντατικός αερισμός χωρών.  

➢ Εντατικοποίηση καθαρισμού και απολύμανσης στα φίλτρα εξαερισμού και κλιματισμού. 

➢ Τακτικότερος καθαρισμός και απολύμανσης αποδυτηρίων  πελατών με κατάλληλα 

προϊόντα.  

➢ Για τα υφασμάτινα είδη καθαρισμός με ατμό. 

➢ Στις ξαπλώστρες spa, στα κρεβάτια μασάζ και στις θέσεις μανικιούρ , πεντικιούρ  ο 

καθαρισμός και η απολύμανση γίνεται μετά από κάθε χρήση. 

➢ Απολύμανση όλων των χώρων του spa μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας.  

➢ Απολυμαντικό πατάκι στην κεντρική είσοδο.  

➢ Ρύθμιση θερμοκρασίας   πλυντηρίων  ρούχων για καθαρισμό και απολύμανση. 

 

2. ΑΤΟΜΙΚΉ ΥΓΙΕΙΝΉ και ΥΓΕΊΑ  

➢ Εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού στα προληπτικά μέτρα,  την ατομική 

υγιεινή, την χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Επίδοση βεβαίωσης 

συμμετοχής στην εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους.  

➢ Επιθεώρηση ορθής εφαρμογής των μέτρων από πιστοποιημένο φορέα. 

➢ Μόνιμη συνεργασία με Ιδιωτικό Φορέα για παροχή υπηρεσιών υγείας.  

➢ Ημερήσια μέτρηση θερμοκρασίας του προσωπικού. 

➢ Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας ( π.χ. γάντια ,  μάσκα ή ασπίδες προσώπου ) στο 

σύνολο του προσωπικού.  

➢ Dispenser με απολυμαντικό χεριών (70-80% αλκοόλ) τοποθετημένα σε καίρια σημεία 

για επισκέπτες και στους εργασιακούς χώρους όλου του προσωπικού.   

➢ Συνίσταται χρήση POS για την πληρωμή με κάρτα ή εναλλακτικά η χρέωση δωματίου 

ώστε οι συναλλαγές να γίνουν ανέπαφες. 

➢ Παρέχεται και συνίσταται ανέπαφη αποστολή τιμολογίων και αποδείξεων. 

 

3. ΤΉΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΝ  

➢ Τοποθέτηση Plexiglas στην  Υποδοχή του SPA και στις θέσεις περιποίησης 

πεντικιούρ. 

➢ Σήμανση για τήρηση αποστάσεων σε κοινοχρήστους χώρους  

 

4. ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΦΟΡΈΩΝ.  

➢ Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω Web και TV για τα μέτρα προστασίας και τα 

πρωτόκολλα υγιεινής . 

➢ Το Euphoria wellness spa  δεσμεύεται να παρακολουθεί επισταμένως και να 

συντάσσεται με τις νέες οδηγίες των αρμόδιων φορέων καθώς και των Εθνικών 

Πρωτόκολλων Υγιεινής.  



Δεν προσφέρονται υπηρεσίες: Γυμναστήριο, Χαμάμ  

Για πληροφορίες και ενημέρωση για το πρωτόκολλο  λειτουργίας του  Euphoria wellness spa   

μπορούν οι επισκέπτες να  απευθύνονται στην υποδοχή ή να αποστέλλουν e-mail . Θα 

είμαστε κοντά σας για παροχή κάθε πληροφορίας και βοήθειας. 

 Let’s Summer ! 


