
Η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή και η υγειονομική μας ασφάλεια . 
 

Η προληπτική υγιεινή αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για την υγειονομική μας ασφάλεια, ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας. 
 

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. 

 Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο 

αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους. 

 Η ανάγκη αυτή στο πλαίσιο της διεύρυνσης γίνεται ολοένα πιο επιτακτική, καθώς δεν έχει καλλιεργηθεί ακόμη η 

νοοτροπία της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην Προληπτική υγιεινή. 

 Η αυστηρότητα των υγειονομικών έλεγχων είναι εντελώς απαραίτητη , μιας και στην πράξη χωρίς αυτούς δεν είναι 

δυνατή η πραγματοποίηση των  ορθών  πρακτικών για την υγειονομική ασφάλεια μας. 
 

Εξάλλου ο ρόλος της διαφάνειας απαιτείτε και για τις ανάγκες της έρευνας από το Υπουργείο Υγείας με τις στρατηγικές 

του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2019-2022 όπου συμμετέχει για την , Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων που 

απειλούν την Υγεία – με βελτίωση των PM2,5 και PM10, Τομ 2Ζ σελ 43-44 ), για την Προώθηση της περιβαλλοντικής 

προστασίας) καθώς η ποιότητα για ασφαλή αέρα και στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, είναι η κύρια αιτία 

των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. 
 

Η ενεργή συμβολή της ενημέρωσης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης βοηθά στην ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για την Προληπτική υγιεινή σε : 

 Χώρους  Ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, εστίασης, Μονάδων 

φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης 

,Κ.Α.Π.Η., (Μ.Μ.Μ) ή λεωφορείων του ΚΤΕΛ, Αμφιθέατρα- αίθουσες μαθημάτων, σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σπιτιών, προβολών (σινεμάδες), Πλοία,  τουριστικά σκάφη αναψυχής, κλπ 

Όλες οι καινοτόμες εφαρμογές μας συμβάλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών.  

 Γίνονται πάντα με γνώμονα την απαιτητέα εφαρμογή των εγκυκλίων στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα σε όλα τα 

επίπεδα υγιεινής, τα δε προγράμματα μας είναι βασισμένα στην φιλοσοφία της διαφορετικότητας.  

 Στοχεύουν  δε στον αναβαθμισμένο τρόπο διαχείρισης με πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού – 

απολύμανσης για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ‘’Υγειονομικής εξασφάλισης ’’ περιβαλλοντικού και 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, ώστε να ανταποκρίνονται  με σεβασμό και ευαισθησία 

στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. 
 

Διαρκής Ενημέρωση : 

 Του ‘’όπως ισχύει ‘’ το ανάγνωσμα …..και η υγειονομική μας ασφάλεια. 

 Όταν το υποτίθεται αναδεικνύεται σε δεσπόζουσα ‘’ασύμμετρη απειλή’’!!! 

 Φάκελος Check list : Αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση από τις Λοιμώξεις.  

 Η προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει την υγειονομική εξασφάλιση των χώρων φιλοξενίας.!!! 

 Τα πλεονεκτήματα της εξασφαλισμένης προληπτικής υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας. 

 Οι Τουριστικοί Φορείς με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αναβαθμίζουν την Ελληνική Φιλοξενία.!! 

 Διαμορφώνοντας την λειτουργικότητα με υγειονομική εξασφάλιση σε εσωτερικούς χώρους 

 Ανακαλύψτε την ενεργό δράση της ‘’ αόρατης νάνο-ασπίδας ’’έως και για 90 ήμερες.!! 

  Οδηγός Εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στα Τουριστικά Καταλύματα 
 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, να ζητήσουν πληροφορίες στο e mail: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα 

τηλέφωνα  2104829839, 6932245887. 
 

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος. 
 

Ιωάννης Βγενής 

Cleaning Advisor 

Πηγή:  http://www.greenandcleanhotels.gr/η-ολοκληρωμένη-προσέγγιση-στην-προλη/ 
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