Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της, ολοκλήρωσε με
επιτυχία την πιστοποίηση της σύμφωνα με το σχήμα COVID SHIELD της TUV AUSTRIA, σε
επίπεδο Principal, με πεδίο εφαρμογής την “Oδική μεταφορά ατόμων”.
Ακολουθώντας το πλέον αυστηρό πρωτόκολλο απαιτήσεων και διαδικασιών πρόληψης και
υγιεινής COVID SHIELD, η εταιρεία μας εγγυάται την προστασία της υγείας των εργαζομένων
και των πελατών της, λαμβάνοντας προληπτικές δράσεις με στόχο:
• Τη μείωση ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς
του COVID19
• Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης έναντι της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή
εκούσια) στον COVID19
• Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών COVID19 με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο
τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες
των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Υγείας) και διεθνών Αρχών (π.χ. ΠΟΥ) και των
συνυπεύθυνων Φορέων
σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι,
συνεργάτες - προμηθευτές, μεταφερόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Μέτρα πρόληψης ενάντια στον κορωνοϊό:
•
•
•
•
•
•

Συστηματική εκπαίδευση οδηγών και συνοδών λεωφορείων (έκδοση γραπτών οδηγιών)
Τοποθέτηση σημάνσεων για την υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός του λεωφορείου
Τοποθέτηση σημάνσεων για την τήρηση αποστάσεων κατά την επιβίβαση / αποβίβαση
και εντός του λεωφορείου
Ύπαρξη αντισηπτικών στις εισόδους των λεωφορείων
Διαθέσιμες μάσκες και πλαστικές σακούλες για απόρριψη αποβλήτων σε κάθε
λεωφορείο
Έλεγχος υγείας οδηγών και συνοδών

•
•
•

Απολύμανση μετά από κάθε δρομολόγιο με ειδικό απολυμαντικό
Σχολαστική απολύμανση λεωφορείων στο τέλος της βάρδιας
Ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος στο λεωφορείο

Οι μεταφερόμενοι (πελάτες) θα πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας συνεχώς και με ορθό
τρόπο, να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις τόσο κατά την επιβίβαση / αποβίβαση όσο και
μέσα στο λεωφορείο.

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, εξακολουθούμε να ανταποκρινόμαστε σε κάθε σας
ανάγκη με πρωτεύοντα στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ εργαζόμαστε
ανελλιπώς ώστε να σας παρέχουμε την πιο ασφαλή εξυπηρέτηση.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα
συνεχίσουμε να σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως πάντα.
Η Πολιτική COVID SHIELD της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη και στο site μας, www.beeline.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα

https://eody.gov.gr.
Με εκτίμηση
Νίκος Σκανδαλάκης

We would like to inform you that our company, having as primary concern the health and safety
of its employees, associates and customers, successfully completed its certification according to
the COVID SHIELD scheme of TUV AUSTRIA, at Principal level, with Scope of
"Passengers Road Transportation services”.
Following the strictest protocol of requirements and procedures of prevention and hygiene
COVID SHIELD, our company guarantees the protection of the health of its employees and
customers, taking preventive actions aimed at:
•
•
•

Reducing the risk or minimizing the likelihood of the spread of corona virus disease
High-level prevention support against possible exposure (involuntary or voluntary) to
corona virus
The management of possible cases of corona virus in an organized, direct and armored
manner, based on the proposed published guidelines and instructions of the competent
national (e.g. Ministry of Health) and international authorities (e.g. WHO) and coresponsible bodies, in relation to persons with whom they come into direct or indirect
contact, such as employees, associates – suppliers, customers, visitors and other
interested parties.

Prevention measures against coronavirus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Systematic training of coach drivers and escorts (issuance of written instructions)
Placing signs for the obligatory use of a mask inside the coaches
Placing signs for keeping distances during boarding / disembarking and inside the coaches
Existence of antiseptics at the entrances of the coaches
Disposable masks and plastic bags for waste disposal on each coach
Health check for drivers and escorts
Disinfection after each route with a special disinfectant
Meticulous disinfection of coaches at the end of the shift

•

Documented instructions to handle any incidents that may occur

The customers must wear a protective mask constantly and in a correct way, and must keep the
necessary distances both during boarding / disembarking and inside the coaches.

In these difficult times, we continue to respond to your every need with the primary goal of
ensuring public health, while we work tirelessly to provide you with the safest service.
Thank you for the trust you show us and we assure you that we will continue to provide you with
high quality services, as always.
COVID SHIELD Policy of our company can be found at our website www.beeline.gr
For further information, please visit https://eody.gov.gr/en/
Yours sincerely
Nikos Skandalakis

