
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

1. Παρακαλούμε πλέον να προσέρχεστε ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ 

από τηλεφωνικά προκαθορισμένο ραντεβού (θα 

επιτρέπεται συνοδός μόνο αν κριθεί απαραίτητο). 

2. Συμμόρφωση προς τις οδηγίες.  

Παρακαλούνται οι πάσχοντες με συμπτώματα ίωσης – 

λοίμωξης του αναπνευστικού (πυρετό, πονόλαιμο, βήχα 

κ.λπ.) και ταξιδιώτες του εξωτερικού να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά και να μην προσέρχονται αυτοβούλως στο 

ποδολογικό κέντρο.    

3. Κατά την είσοδο θα είναι υποχρεωτική η χρήση της 

μάσκας και η αντισηψία των χεριών. 

       Η ώρα του ραντεβού σας τηρείται ΑΥΣΤΗΡΑ. 

       Η καθυστέρηση  ΕΝΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ ( 15 λεπτών ) 

σηματοδοτεί την ακύρωση του ραντεβού σας.  

Η διέλευση στο χώρο γίνεται ατομικά ( χωρίς συνοδούς ) 

εκτός  αν κριθεί απαραίτητο. ( 1 γονέας  –  παιδί, συνοδός 

σε άτομο με ανάγκη ). 

4. Κατά την είσοδο καθημερινά γίνεται ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ 

του προσωπικού και όλων των επισκεπτών του χώρου μας. 

5. Στο ποδολογικό μας κέντρο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

για τη μέγιστη καθαριότητα και την απόλυτη τήρηση των 



κανόνων υγιεινής  ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

μόλυνσης: 

α)Στον χώρο μας γίνεται συνεχής φυσικός και διαμπερής 

αερισμός καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας του 

χώρου.    

β) Η απολύμανση των επιφανειών και η αποστείρωση των 

εργαλείων είναι υποχρεωτική σε κάθε παροχή.   

γ) Η απολύμανση των υποδημάτων στο χώρο μας  γίνεται 

με τη συσκευή KLENZ απολυμαντήρας, με τη χρήση όζον 

και σωματίδια ασημιού, εξουδετερώνοντας όλα τα 

βακτηρίδια . 

δ) Όλα τα προϊόντα απολύμανσης μας είναι πιστοποιημένα 

από Πανεπιστήμια και Επιστημονικές γνώμες 

εμπειρογνωμόνων Ινστιτούτων και φέρουν την σήμανση 

CE.  

ε) Τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε 

παροχή είναι ατομικά και μιας χρήσεως. 

στ) Ο αέρας του ποδολογικού μας κέντρου, προστατεύεται 

με ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον μικροβιοκτόνα 

συστήματα - συσκευές  UV MATE με τεχνολογίες UVC και 

φωτοκαταλυτικής οξείδωσης .  

Τέσσερις φορές τον χρόνο μέσω ειδικής υπηρεσίας 

αποστειρώνουμε όλες τις επιφάνειες του κέντρου μας με 

ειδικές τροχήλατες συσκευές ανοικτών λαμπτήρων UVC.   

ζ) Τα κλιματιστικά του κέντρου μας εκτός από την 6μηνιέα 

συντήρηση και απολύμανση αποστειρώνουμε και τα 

εξωτερικά τους φίλτρα.    



η) Στην τουαλέτα υπάρχει σύστημα ασφαλείας από την 

HYGIENE SERVICE  που παρέχει υπηρεσίες υψηλής 

προστασίας πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και 

σύστημα  μπαταρίας φωτοκύτταρου στον νιπτήρα για την 

ελαχιστοποίηση της μετάδοσης μικροβίων.  

θ) Λόγω COVID19 θα πρέπει να αποφεύγονται περιοδικά 

και έντυπα στον χώρο. Οι ασθενείς – πελάτες το κινητό 

τους τηλέφωνο και άλλα αντικείμενα, τα οποία συνήθιζαν 

να αφήνουν πάνω σε επιφάνειες, θα παραμένουν στην 

τσάντα τους. 

Οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν πλέον να προσφέρουν 

καφέ ή κάποιο αφέψημα στους πελάτες όπως γινόταν πριν. 

Η παροχή πόσιμου νερού θα γίνεται μόνο με πλαστικά 

ποτήρια μιας χρήσεως. 

Οι επισκέπτες δεν θα πρέπει να έχουν μαζί τους σακούλες 

από άλλα καταστήματα, παρά μόνο την τσάντα τους με τα 

απαραίτητα προσωπικά αντικείμενα.  

 

6. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΝΟΥΝ 

ΣΠΙΤΙ ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 

 

7. Κάθε άνθρωπος ύποπτος για COVID 19,  ανεξαρτήτως 

ταξιδιωτικού ιστορικού, ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΜΕΝΕΙ σπίτι 

και λαμβάνει τηλεφωνικά οδηγίες από την αρμόδιο 

φορέα. 

 



 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ . 

 


