
Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία 
των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ).   
(Τεύχος B' 2084/30.05.2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 

 
Α/Α Στοιχείο Πρωτοκόλλου Πεδίο 

Εφαρμογής 
Υποχρεωτι
κή 
εφαρμογή 

(Υ) 
Προαιρετικ

ή 
Εφαρμογ

ή 
(Π) 

Κλιμάκωση 
κυρώσε
ων 

Α Σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 

(γραπτό σχέδιο). Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπι-

σης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Διοίκηση/ 
Διεύθυνση 

Υ 5 

Α.1 Ορισμός υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης 

ύποπτου κρούσματος COVID-19 του κάμπινγκ. Ο υπεύθυνος 

εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος 

αναφέρεται στο σχέδιο. 

 Υ 6 

Β Τα περιστατικά και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν καταγρά-

φονται στο βιβλίο συμβάντων COVID-19 
Διοίκηση/ 
Διεύθυνση 

Υ 4 

Γ Επάρκεια και ορθή χρήση Μ.Α.Π.: θα πρέπει να υπάρχουν 

επαρκή ΜΑΠ και να χορηγούνται στο προσωπικό του κά-

μπινγκ ανάλογα με τα καθήκοντά του. 

 Υ 5 

Δ Ενημέρωση των πελατών για την υποχρέωση εφαρμογής 

των μέτρων προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19 Οι 

πελάτες ενημερώνονται για το υγειονομικό πρωτόκολλο 

λειτουργίας και τα μέτρα πρόληψης της λοίμωξης COVID-19 

που εφαρμόζονται στα κάμπινγκ, αλλά και για τα μέτρα που 

ισχύουν στην Ελλάδα όπου είναι εφικτό πριν την άφιξή τους. 

   

Δ.1 Η γνωστοποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουρ-

γίας γίνεται στους μόνιμους πελάτες, στους διοργανωτές 

ταξιδιών και τουριστικούς πράκτορες, συλλόγους κλπ., όπως 

και σε όσους πελάτες έχουν κάνει ή θα κάνουν κράτηση με 

email. 

 Υ 1 

Δ.2 Ανάρτηση οδηγιών στην επίσημη ιστοσελίδα του κάμπινγκ ή 

με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Π  

Δ.3 Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι σχετικές οδηγίες θα 

αναρτηθούν επίσης σε εμφανή σημεία του καταλύματος (εί-

σοδο, χώρο υποδοχής χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος 

κλπ.) ή θα χορηγούνται και με έντυπη ενημέρωση 

 Υ 3 

Δ.4 Κοινοποίηση της ιστοσελίδας της Ελληνικής κυβέρνησης με 

τις πληροφορίες για τη λοίμωξη COVID-19 και τα μέτρα που 

αφορούν τους αλλοδαπούς που επισκέπτονται τη χώρα 

στην αγγλική γλώσσα. 

 Π  

Δ.5 Συνιστάται ενημέρωση της ιστοσελίδας του καταλύματος με 

ειδική ενότητα COVID-19 στην οποία θα αναρτά τα υγειονο-

μικά πρωτόκολλα, τις οδηγίες, τα μέτρα και την πολιτική του 

καταλύματος, με δυνατότητα link και στις επίσημες ιστοσελί-

δες της ελληνικής κυβέρνησης. 

 Π  

Ε Ορισμός συντονιστή του κάμπινγκ για την πρόληψη κρου-

σμάτων COVID-19 και την τήρηση του ειδικού πρωτοκόλλου 

και των οδηγιών του ΕΟΔΥ. 

 Υ 6 

 



 

ΣΤ Υιοθέτηση από το προσωπικό των βασικών μέτρων 

αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19 και 

χρήση των Μ.Α.Π. 

 Υ 5 

Ζ.1 Η κοινωνική απόσταση 1,5 μέτρων πρέπει να τηρείται και σε 

όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μεταξύ 

των ατόμων τα οποία δεν διαμένουν στο ίδιο κατασκηνωτι- 

κό μέσο ή δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια/ παρέα. 

Κοινωνική 
απόσταση 

Υ 1 

Ζ.2 Στις εγκαταστάσεις των εσωτερικών στεγασμένων 

κοινόχρηστων χώρων του κάμπινγκ θα πρέπει να 

διατηρείται η κοινωνική απόσταση με υιοθέτηση μέτρων 

ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να υπάρχει 

ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων, τα 

οποία ταυτόχρονα θα κάνουν χρήση της υφασμάτινης 

μάσκας. 

 Υ 1 

Η Αναφορά παραβάσεων: οποιαδήποτε παράβαση των οδηγι-

ών και κανονισμών θα πρέπει να αναφέρεται στον συντονι-

στή. 

 Υ 1 

Θ.1 Εκπαίδευση προσωπικού 
Η εκπαίδευση προσωπικού ανάλογα με τα καθήκοντά τους 

θα αφορά στα εξής: 
- στο σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-

19, 
- στη χρήση ΜΑΠ, 
- στη λήψη των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του 

κορωνοϊού- COVID-19, 
- στους λοιπούς ειδικούς κανονισμούς του κάμπινγκ για την 

πρόληψη της λοίμωξης COVID-19 
- την υποχρέωση αναφοράς των σχετικών συμπτωμάτων 

της λοίμωξης COVID-19 στον προϊστάμενό τους, τόσο για 

τους ίδιους, όσο και για τους πελάτες, εφόσον αντιληφθούν 

συμβατά συμπτώματα. 

 Υ 4 

Θ.2. Προθεσμία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης συντονιστή, ο οποίος 

εν συνεχεία εκπαιδεύει και το υπόλοιπο προσωπικό: 

20/06/2020 

 Υ 4 

Θ.3 Τα μέλη του προσωπικού τα οποία αναπτύσσουν 

συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης θα πρέπει να 

απομακρύνονται αμέσως από την εργασίας τους. 

 Υ 4 

Ι Αποφυγή συναλλαγών δια ζώσης. Συνιστάται να προτιμώ- 

νται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η τηλεφωνική συνεν-

νόηση, σε ό,τι αφορά παραγγελίες, αγορές υπηρεσιών και 

αγαθών, εξοπλισμού κλπ. 

 Π  

ΙΑ Δεν επιτρέπεται η είσοδος, η διέλευση, η παραμονή, καθώς 

και η χρήση των εγκαταστάσεων του κάμπινγκ από μη δι- 

αμένοντες στο κατάλυμα. Οι μη διαμένοντες θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν την όμορη παραλία χωρίς να διέρχονται 

μέσα από το κάμπινγκ. Στην περίπτωση που η πρόσβαση 

στην παραλία γίνεται από την ίδια είσοδο με το κάμπινγκ θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες της παραλίας δεν 

έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και δεν χρησιμοποιούν 

τις εγκαταστάσεις του. 

 Υ 4 

ΙΒ Λειτουργία της παραλίας (διάταξη καθισμάτων κτλ) του κά-

μπινγκ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

 Υ 4 

 



ΙΓ Η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο που 

διατηρείται στο κάμπινγκ με ευθύνη της, για όλα τα 

άτομα που διαμένουν ή διέμειναν σε αυτό - όνομα, 

εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, 

στοιχεία επικοινωνίας(διεύθυνση, τηλέφωνο, email) σε 

κάθε κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο είτε ανήκει στους 

πελάτες είτε στην επιχείρηση. 

Διεύθυνση
/ 
Διοίκηση 

Υ 4 

ΙΔ Θέσεις κατασκηνωτικών μέσων 
Η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής κατασκηνωτικού μέσου 

(τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκηνές, κτλ.) θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από την πόρτα εισόδου του 

κατα- σκηνωτικού μέσου και 3 μέτρα από κάθε άλλη πλευρά 

του. Εναλλακτικά πρέπει ο αριθμός πελατών 

συμπεριλαμβανομένων και των μόνιμων πελατών να 

μειωθεί κατά 20% από την εγκεκριμένη δυναμικότητα σε 

άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 

προαναφερόμενες αποστάσεις 5 μέτρων και 3 μέτρων. Η 

κοινωνική απόσταση των 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων 

που δεν μένουν στο ίδιο κατασκηνωτικό μέσο ή οικίσκο ή 

δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια/ παρέα πρέπει επίσης να 

εξασφαλίζεται σε όλους τους χώρους. 

Θέσεις κατα 

σκηνωτικώ

ν μέσων 

Υ 4 

ΙΕ Εφαρμογή των οδηγιών της υπ' αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 

19954/20.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα 

καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες 

κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 

6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει. 

Καθαρισμός 

και απολύ-

μανση 

Υ 4 

ΙΣΤ Στην περίπτωση που εκμισθώνονται ή παρέχονται σκηνές 

αυτές θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

μεταξύ των χρήσεων τους από διαφορετικούς πελάτες, σύμ-

φωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Στην περίπτωση 

που ο καθαρισμός δημιουργεί αερολύματα (π.χ. καθαρισμός 

με νερό υπό πίεση), ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται μα-

κριά από τους πελάτες και να χρησιμοποιούνται τα απαραί-

τητα Μ.Α.Π. 
Λοιπός εξοπλισμός που εκμισθώνεται ή παρέχεται (όπως 

στρώματα, τρόμπες, τραπεζάκια, κτλ.,) θα πρέπει να καθα-

ρίζεται και να απολυμαίνεται μεταξύ των χρήσεων τους από 

διαφορετικούς πελάτες. 

Ενοικιαζό-

μενα κατα- 

σκηνωτικά 

μέσα 

Υ 4 

ΙΖ.1 Οι εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους, χώροι 

πλύσης χεριών, αποδυτήρια, νεροχύτες για το πλύσιμο πιά-

των) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάστα-

ση σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις και να αερίζονται 

επαρκώς κατά τη χρήση. 

Εγκαταστά-

σεις 

υγιεινής 

Υ 4 

ΙΖ.2 Καθαρισμός και απολύμανση εγκαταστάσεων υγιεινής. Θα 

πρέπει να τηρείται συγκεκριμένο γραπτό πρόγραμμα καθα-

ριότητας και ελέγχου σε τέτοια συχνότητα ώστε να διασφα-

λίζεται η διατήρηση των συνθηκών υγιεινής των εγκαταστά-

σεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 Υ 4 

ΙΖ.3 Τοποθέτηση σε διάφορα προσβάσιμα σημεία στους στε-

γασμένους και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους κάδων 

απορριμμάτων. 

 Υ 2 

ΙΖ.4 Οι νιπτήρες πρέπει να είναι συνεχώς εφοδιασμένοι με σα-

πούνι, χειροπετσέτες και ποδοκίνητους κάδους για τα απορ-

ρίμματα. 

 Υ 2 

 



 

 

ΙΗ Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι για τις 

κολυμβητικές δεξαμενές και τις δεξαμενές υδρομάλαξης 
Κολυμβητικές 

δεξαμενές - 

εγκα-

ταστάσεις 

υδάτων ανα-

ψυχής 

Υ 4 

ΙΘ Λειτουργία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Εστίαση, κα-

ταστήματα και 

λοιπές 

εγκαταστάσεις 

Υ 5 

 



Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Εάν ένας επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την λοίμωξη COVID-19, 
εφαρμόζονται τα παρακάτω: 

1. Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του 
περιστατικού. 

2. Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, 
διακομίζεται προς την οικεία μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από τις υγειονομικές υποδομές 
της περιοχής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό 
ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα υγείας όπου μπορεί να το διαχειριστεί. 

3. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα για 
εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19. 

4. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα ιατρό, ο 
υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 
5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του ύποπτου 
κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του. 

5. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των 
αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου. 

6. Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του 
ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού 
του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα. 

7. Ο ιατρός και το προσωπικό του ξενοδοχείου που θα εισέλθει στο δωμάτιο του ύποπτου 
η αργότερα επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ) υψηλής προστασίας (μάσκες, γυαλιά, αδιάβροχες μιας χρήσης ρόμπες). Το ίδιο ισχύει 
και για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-19. 

8. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, μεταφέρεται στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας και 
αργότερα σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID-19, αν χρήζει 
νοσηλείας. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του 
ξενοδοχείου με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 

9. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΠ (απλή χειρουργική μάσκα) και ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. 

10. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει 
(π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί 
να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) 
και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει. 

Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε 

περίπτωση 

11. που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει. 

12. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας 
χρήσεως, γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην 
ξαναχρησιμοποιείται. 

13. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά 
με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το 
οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης. 


