
 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες Υγείας & Ασφάλειας  
Regional Growth Conference 

3-5 Ιουνίου 2021 Achaia Clauss 

 

 

Το Regional Growth Conference έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία 

όλων των συμμετεχόντων στις εργασίες του, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία όλων όσων θα παραβρεθούν στο χώρο σε απόλυτη συμφωνία με τα ισχύοντα 

υγειονομικά πρωτόκολλα των ελληνικών αρχών. 

 

Σημαντικά Σημεία: 

• Το Συνέδριο έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για όλους. 

• Το Συνέδριο έχει εξασφαλίσει τη διενέργεια rapid tests για όλους του συμμετέχοντες πριν 

την εισαγωγή τους στου χώρους. 

• Πιθανό κρούσμα COVID – 19 θα διαχειριστεί από ειδικό προσωπικό με απόλυτη ασφάλεια. 

• Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και για αυτό κάθε επείγον περιστατικό 

υγείας θα αντιμετωπιστεί από ειδικούς στο χώρο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Προληπτικά Μέτρα και Γενικές Οδηγίες  

Προφύλαξης κατά τη Διάρκεια του 

Regional Growth Conference 

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα παρακάτω ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες 

1. Συμπεριφορά προστασίας και μείωσης διασποράς της COVID – 19  

• Παραμείνετε σπίτι αν έχετε διαγνωσθεί θετικοί στη νόσο COVID – 19 ή αν περιμένετε τα 

αποτελέσματά σας ή αν έχετε αναπτύξει κάποια από τα συμπτώματα της νόσου ή αν έχετε 

έρθει σε στενή επαφή με άτομο το οποίο είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου COVID – 

19. 

• Παρακαλούμε να προσέλθετε στο χώρο της Achaia Clauss 40 λεπτά νωρίτερα από την 

προγραμματισμένη συνεδρία που συμμετέχετε. 

• Διατηρήστε  αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, 

κοινό ή προσωπικό και αποφύγετε τη σωματική επαφή (π.χ. χειραψίες). 

• Φοράτε προστατευτικές μάσκες προσώπου οι οποίες καλύπτουν σωστά τη μύτη και το 

πρόσωπο σας. Παρόλο που η διοργάνωση έχει φροντιστεί ώστε να δοθούν μάσκες σε 

όλους τους συμμετέχοντες παρακαλούμε να έχετε μεριμνήσει και εσείς ώστε να έχετε μαζί 

σας μάσκα. Σε περίπτωση που είστε ομιλητής σημειώστε ότι θα μπορείτε να αφαιρέσετε τη 

μάσκα κατά τη διάρκεια της ομιλίας αλλά θα πρέπει μετά τα πέρας αυτής να φορέσετε  νέα. 

Σημειώστε ότι το προσωπικό θα ελέγχει για την ορθή χρήση μάσκας. 

• Φροντίστε για την υγιεινή των χεριών σας και προστατευτείτε με τη συχνή πλύση και χρήση 

αντισηπτικών υγρών. Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας σε περίπτωση φτερνίσματος ή 

βήχα. Σχετικές προμήθειες (σαπούνι χεριών, αντισηπτικά κ.α.) θα καλυφθούν από τη 

διοργάνωση.  

 

2. Διατήρηση ασφαλούς και υγειούς περιβάλλοντος 

• Όλοι οι χώροι του συνεδρίου θα καθαρισθούν και θα απολυμανθούν πριν τις συνεδρίες, 

επίσης θα υπάρχουν τακτικές υπηρεσίες καθαρισμού στο χώρο. Όλοι οι κοινόχρηστοι 

χώροι θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. 

• Θερμομέτρηση, για όλους του συμμετέχοντες. 

• Κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.  

 

 



 

3. COVID-19 Testing 

• H 6η Υγειονομική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 

θα διαθέσει δωρεάν rapid tests από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό έξω από τους 

χώρους της Achaia Clauss κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. 

• Προβείτε σε COVID – 19 test, είτε rapid test, είτε PRC τεστ εντός 72 ωρών πριν την παρουσία 

σας στους χώρους του Συνεδρίου. Ένα θετικό test σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμείνετε 

στο σπίτι και να λάβετε την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Το αποτελέσματα του 

αρνητικού σας test θα σας επιτρέπει την παρουσία σας στους χώρους του Συνεδρίου, 

τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. 

• COVID – 19 test στο χώρο. Rapid test θα διεξάγονται στο χώρο όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω, το αποτέλεσμα θα σας επιτρέπει την ασφαλή παραμονή στους χώρους του 

Συνεδρίου. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που έχετε προβεί εκ των προτέρων σε test και έχετε 

αρνητικό αποτέλεσμα δε θα σας ζητηθεί να κάνετε ξανά στο χώρο. 

• Παρουσιάστε το πιστοποιητικό εμβολιασμού σας. Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει τον 

εμβολιασμό σας παρακαλώ να έχετε μαζί σας το πιστοποιητικό σας ώστε να περάσετε 

ελεύθερα στο χώρο. 

 

4. Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID – 19 

• Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας αναπτύξει συμπτώματα της νόσου ή έχει θετικό 

test, το Συνέδριο θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνη με τους εθνικούς 

υγειονομικούς κανόνες ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια των υπόλοιπων συμμετεχόντων 

και να διαχειριστεί το κρούσμα σεβόμενο την ιδιωτικότητα  και την προσωπικότητά του. 

• COVID – 19 rapid test θα διεξαχθεί σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, κοινό ή προσωπικό 

εμφανίσει συμπτώματα της νόσου. 

• Ιατρική βοήθεια θα παρέχεται επί τόπου και όπου κριθεί αναγκαίο σε συνεργασία με την 6η 

Υγειονομική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. 

• Η γρήγορη και ασφαλής αποχώρηση του πιθανού κρούσματος από τους χώρους του 

Συνεδρίου αποτελεί προτεραιότητα.  

 

5. Ιατρική και άλλη έκτακτη ανάγκη 

• Οποιασδήποτε ιατρική και άλλη έκτακτη ανάγκη χρειαστεί θα δοθεί από ειδικό κλιμάκιο 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που υπηρετεί στην Πάτρα. Οι διασώστες θα παράσχουν 

πρώτες βοήθειες ή διακομιδή με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο εφόσον κριθεί αναγκαίο.  


