
Covid - 19 Control Module 
for Hotel Facilities

Τεκμηριώστε την συμμόρφωση σας,
προστατέψτε την επιχείρησή σας
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Συνδυάστε το υπάρχον ή υπό εφαρμογή διαχει-

ριστικό σας σύστημα με το Covid 19 Control Mo-

dule και τεκμηριώστε την συμμόρφωση της

επιχείρησης σας σύμφωνα με τις τελευταίες κα-

νονίστηκες και νομοθετικές απαιτήσεις.

Μέσω του Covid – 19 control Module έχετε την

δυνατότητα, βασιζόμενοι στο είδη εφαρμοζό-

μενο ή υπό εφαρμογή διαχειριστικό σας σύ-

στημα (ISO 9001 ή/και ISO 45001/OHSAS 18001

καθώς και το ISO 22000 ή HACCP-Codex Ali-

mentarius για τις επιχειρήσεις εστίασης/εστια-

τόρια), να προσαρμόσετε τις διαδικασίες της

επιχείρησής σας στα αναθεωρημένα επιδημιο-

λογικά δεδομένα και να είστε σε θέση να ελα-

χιστοποιήσετε τις πιθανότητες προσβολής των

εγκαταστάσεων σας και του προσωπικού σας

από τον νέο κορωνοϊό.

Το Covid – 19 Control Module αναπτύχθηκε σε

συνεργασία με το σύνολο των εταιριών πιστο-

ποίησης του BM Group, με την συμμέτοχή εμπει-

ρογνωμόνων και επιστημόνων από χώρες της

Ευρώπης που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Απευθύνεται σε εταιρίες και οργανισμούς που

λόγω δραστηριότητας ευνοούν τις συναναστρο-

φές και συναθροίσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ξενοδοχειακές μονάδες και τα καταλύματα φι-

λοξενίας, εταιρίες λιανικού εμπορίου, εταιρίες

καθαρισμού, εταιρίες φύλαξης, φροντιστήρια

και σχολεία, εταιρίες currier και μεταφορικές

εταιρίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα.

Η πιστοποίηση μέσω του Covid – 19 Control Mo-

dule δεν είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες επιχει-

ρήσεων αφού κάθε κλάδος έχει διαφορετικές

ανάγκες και απαιτήσεις. 

Τo Covid – 19 Cotrol Module for Hotel Facilities

αναπτύχθηκε ειδικά για ξενοδοχειακές και του-

ριστικές μονάδες. Μέσω του Covid – 19  Cotrol

Module for Hotel Facilities τα στελέχη των ξενο-

δοχειακών μονάδων θα επικυρώσουν την

εφαρμογή των κανόνων, των διαδικασιών και

των μέτρων που πρέπει να τηρούνται σε όλους

τους χώρους φιλοξενίας και εργασίας. 

Επιπλέον, Θα επικυρωθούν οι διαδικασίες για

τον χειρισμό πιθανών κρουσμάτων συμπεριλαμ-

βανομένων και των διαδικασιών για τον καθαρι-

σμό και την απολύμανση όλων των πιθανών

σημείων επαφής και των χώρων όπου παρατη-

ρήθηκε κρούσμα.

BM CERT - BM TRADA

Ελλάδα: Πλαστήρα 6, Λάρισα 41222
Κηφισίας και Ζαλοκώστα,  15233,  Χαλάνδρι, Αθήνα Tηλ. 212.2133744
Κύπρος: Α. Ασσιώτη 4Β, Ακρόπολις, 2007,  Λευκωσία Τηλ.: 22 030278

Η BM CERT – BM TRADA παρέχει  ανεξάρτητες πι-
στοποιήσεις,  ελέγχους, επιθεωρήσεις,  εκπαί-
δευση, και τεχνικές υπηρεσίες  σε επιχειρήσεις  και
οργανισµούς παγκοσµίως. Βοηθάµε τους πελάτες
µας να τεκµηριώσουν τα διαπιστευτήρια  των επι-
χειρήσεων και των προϊόντων  τους και να βελτιώ-
σουν τις επιδόσεις και τη συµµόρφωση τους.

 info@bmtrada.gr bmtrada.gr 212.213.3744 

Βασική προϋπόθεση εφαρ-

μογής του Covid – 19 mo-

dule αποτελεί η εφαρμογή

συστήματος/συστημάτων

ISO 9001:2015 ή/και ISO

45001 (OHSAS 18001  –

ΕΛΟΤ 18001) καθώς και ISO

22000:2018 (ή πιστοποι-

ημένο HACCP κατά Codex

Alimentarius) για τις εται-

ρίες εστίασης. Ο υπό

έλεγχο οργανισμός θα πρέ-

πει να τροποποιήσει κατάλ-

ληλα τις πιστοποιημένες

διαδικασίες που είδη εφαρ-

μόζει (ή πρόκειται να εφαρ-

μόσει εφόσον βρίσκεται σε

διαδικασία ανάπτυξης συ-

στήματος ISO) ώστε να πε-

ριλάβει σε αυτές τις

μεταβολές της νομοθεσίας

καθώς και τις ορθές πρακτι-

κές υγιεινής που σχετίζον-

ται με την αντιμετώπιση

του νέου κορωνοϊού.
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