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Συμβουλές για τις επιχειρήσεις χιονοδρομίων  
με πελάτες που έχουν θετικό αποτέλεσμα  
σε τεστ COVID-19 

Τι γίνεται αν ένας πελάτης βρεθεί θετικός σε τεστ COVID-19; 

Ο καλύτερος τρόπος για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο του COVID-19 είναι να επιτρέψετε στον πελάτη να 

παραμείνει στην εγκατάστασή σας και να απομονωθεί μόνος του στο δωμάτιό του. Κάποιες επιπλέον προφυλάξεις θα 

σας επιτρέψουν να διατηρήσετε την ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού σας και να ελαχιστοποιήσετε τις 

διαταραχές στην επιχείρησή σας. 

Όσοι είναι θετικοί στο COVID-19 πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές για άτομα που είναι θετικά στο COVID-

19 και να διαχειρίζονται το COVID-19 με ασφάλεια στο σπίτι. (Testing positive to COVID-19 and managing 

COVID-19 safely at home). 

Διαχείριση πελατών που έχουν βρεθεί θετικοί σε τεστ COVID-19 

- Λόγοι αποχώρησης από το δωμάτιο - Οι πελάτες που βρέθηκαν θετικοί σε COVID-19 πρέπει να παραμείνουν σε 

αυτοαπομόνωση για 7 ημέρες από την ημερομηνία του θετικού τους τεστ. Επιτρέπεται να εγκαταλείψουν την 

αυτοαπομόνωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη ή για να ταξιδέψουν προς 

το σπίτι τους για να συνεχίσουν την αυτοαπομόνωσή τους. ΔΕΝ επιτρέπεται η έξοδος από το δωμάτιο για να 

συναντήσουν άλλα άτομα ή για φαγητό ή/και ποτά. Οι πελάτες με θετικό COVID-19 μπορούν να ταξιδέψουν προς το 

σπίτι τους, ωστόσο πρέπει να λάβουν μέτρα για να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες, 

ανατρέξτε στις Οδηγίες του Υπ. Υγείας ΝΝΟ για αυτοαπομόνωση για COVID-19. (NSW Health COVID-19 Self-

isolation Guideline.) 

• Τρόφιμα και παραδόσεις - Όταν παραδίδετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα στο δωμάτιο του πελάτη, θα πρέπει να 

τοποθετείτε τα αντικείμενα στο δάπεδο έξω και να αναχωρείτε πριν ανοίξει την πόρτα. Οι πελάτες θα πρέπει να 

φορούν μάσκα όταν ανοίγουν την πόρτα. 

• Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις - Όπου είναι δυνατόν, οι θετικοί σε COVID-19 πελάτες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν ξεχωριστό μπάνιο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για τον ενισχυμένο 

καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και τη μεγιστοποίηση της φυσικής απόστασης. Οι πελάτες που είναι θετικοί σε 

COVID-19 θα πρέπει να φορούν μάσκα όταν χρησιμοποιούν το κοινόχρηστο μπάνιο. Οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από πελάτες που είναι θετικοί σε COVID-19.  

•  Καθαρισμός - Ο καθαρισμός των δωματίων δεν πρέπει να γίνεται πριν από την αποχώρηση του πελάτη που είναι 

θετικός σε COVID-19 θετικού. Ανατρέξτε στις Πληροφορίες σχετικά με τον συνήθη καθαρισμό και την απολύμανση 

στην κοινότητα.( Information about routine cleaning and disinfection in the community). 

• Ασφάλεια προσωπικού - Όλο το προσωπικό πρέπει να ενημερωθεί για τα συμπτώματα του COVID-19 

(symptoms of COVID-19) και να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Εάν ένα μέλος 

του προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα, θα πρέπει να του υποδειχθεί να κάνει εξέταση για COVID-19 και να 

απομονωθεί μέχρι να λάβει αρνητικό αποτέλεσμα. Το προσωπικό θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την προσωπική επαφή 

με τους θετικούς στο COVID-19 πελάτες και τις επαφές τους. Η υποστήριξη προς τον προσβεβλημένο πελάτη θα 

πρέπει να παρέχεται μέσω ανέπαφης επικοινωνίας (π.χ. τηλεφωνική κλήση) όσο το δυνατόν περισσότερο. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ασφαλούς εργασίας ανατρέξτε στην ιστοσελίδα Ασφαλής εργασία 

στην Αυστραλία - Πληροφορίες για τους χώρους εργασίας (Safe Work Australia - Information for Workplaces).  

• Προσωπικό απόρρητο - Τα άτομα που βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση έχουν δικαίωμα για προστασία των 

προσωπικών πληροφοριών για την υγεία τους. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους θα πρέπει 

να συζητούνται μόνο με τα μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται άμεσα με την παροχή βοήθειας στη διαχείρισή 

τους, όπως οι καθαρίστριες του δωματίου του επισκέπτη και το σχετικό προσωπικό του πλυντηρίου και της υπηρεσίας 

τροφίμων. Οι λεπτομέρειες των περιπτώσεων COVID-19 και οι επαφές τους δεν πρέπει να συζητούνται με άλλους 

πελάτες, μέλη του κοινού ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

• Οικιακές και στενές επαφές: Εάν δεν έχουν συμπτώματα, άτομα του οικιακού περιβάλλοντος και άτομα σε 

επικοινωνία εκ του πλησίον, δεν απαιτείται να απομονωθούν, αλλά πρέπει να ακολουθούν τις Οδηγίες του NSW 

Health για τις οικιακές επαφές και τις στενές επαφές. (NSW Health household and close contact guidelines.) 
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Άλλα μέτρα για τις επιχειρήσεις  

• Οι επιχειρήσεις μπορούν να θέσουν τους δικούς τους όρους εισόδου για ασφάλεια από COVID (COVID Safe 

conditions of entry) οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κρίνουν ποια μέτρα είναι κατάλληλα για τις εγκαταστάσεις τους ώστε 

να διασφαλίσουν την ευημερία του προσωπικού και των πελατών τους.  

• Διατήρηση προμηθειών - Μια άμεσα διαθέσιμη προμήθεια ταχέων αντιγονικών τεστ (RAT) μπορεί να βελτιώσει 

την προθυμία του προσωπικού και των πελατών να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για COVID-19. Η προμήθεια 

χειρουργικών μασκών για τους πελάτες που έχουν θετικό τεστ και τις επαφές τους (επιπλέον του ατομικού 

προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό) μπορεί επίσης να συμβάλει στην προστασία του προσωπικού και των 

άλλων πελατών.  

• Σχέδια ασφάλειας για COVID-19 - Συνεχίστε να διατηρείτε το Σχέδιο Ασφάλειας COVID-19 (COVID-19 Safety 

Plan). Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ένα Σχέδιο Ασφάλειας COVID-19 το οποίο καλύπτει (αλλά όχι μόνο): 

• Καθαρισμό και απολύμανση των δωματίων, των πλυντηρίων και των κοινόχρηστων μπάνιων, 

• Καθαρισμός και απολύμανση του ενοικιαζόμενου εξοπλισμού σκι, 

• Μεταφορά των θετικών σε COVID-19 περιπτώσεων σε χώρους στάθμευσης ή σε κόμβους μεταφορών όπου έχουν 

αφήσει τα ιδιωτικά τους οχήματα, όπως το Bullocks Flat. Συνιστάται η ύπαρξη εναλλακτικών ρυθμίσεων για την 

παραλαβή των οχημάτων και τη μεταφορά των πελατών, καθώς τα κρούσματα δεν μπορούν να ταξιδέψουν σε κανένα 

μέσον δημόσιας συγκοινωνίας. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Δημόσιας Υγείας 

(Public Health Unit) στο 1300 066 055. 

 
© NSW Ministry of Health. 3 June 2022                                                        

https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/rules/people-in-nsw#:%7E:text=Venues%20may%20set%20their%20own%20COVID%20Safe%20conditions%20of%20entry
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/rules/people-in-nsw#:%7E:text=Venues%20may%20set%20their%20own%20COVID%20Safe%20conditions%20of%20entry
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/safety-plans
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/safety-plans

