CSF‐01 ΠΟΛΙΤΙΚΗ COVID SHIELD

Η διοίκηση της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E. αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της πανδημίας COVID‐19 και
τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν τόσο την υγεία των εργαζομένων της και του ευρύτερου
κοινού, όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση
και εφαρμογή του σχήματος πιστοποίησης COVID SHIELD.

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
ISO 22301, η εφαρμογή του σχήματος COVID SHIELD αποσκοπεί:
 στην εγκατάσταση προληπτικών μέτρων και συστημάτων παρακολούθησης έναντι του COVID‐19
 στην πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και την πλήρη εναρμόνιση με τις
οδηγίες, απαιτήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες τόσο των κρατικών φορέων και του ΕΟΔΥ όσο και
των διεθνών οργανισμών (ΠΟΥ, ECDC κλπ)
 στην εγκατάσταση μηχανισμού συνεχούς ενημέρωσης των ανωτέρω οδηγιών και την συνεχή
ενημέρωση του προσωπικού
 στην συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του απασχολούμενου προσωπικού ως προς τα
προληπτικά μέτρα και μηχανισμούς μείωσης μετάδοσης του ιού που εφαρμόζει η εταιρεία
 στην παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων ατομικής προστασίας στο απασχολούμενο
προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα
 στη διασφάλιση προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και των
εργαζομένων της εταιρείας μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
GDPR.

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω, η εταιρεία μας έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση τεκμηριωμένου
“οδηγού COVID SHIELD”, ο οποίος περιλαμβάνει:
 Αναλυτική χαρτογράφηση και περιγραφή εγκαταστάσεων, υποδομών και δραστηριοτήτων της
εταιρείας και αξιολόγηση των ευπαθών σημείων έναντι του COVID‐19
 Αντιπροσωπευτικό σχέδιο δράσης έναντι των κινδύνων και ελλείψεων που εντοπίζονται στα πλαίσια
της πανδημίας. Το εν λόγω σχέδιο δράσης διατηρείται συνεχώς ενήμερο, καθώς επίσης προσδιορίζει
και τις ανάγκες σε πόρους
 Ορισμό υπευθύνου και ομάδας διαχείρισης κρίσης COVID‐19 και περιγραφή / ανάθεση επιμέρους
καθηκόντων
 Οδηγίες και έντυπα παρακολούθησης προς το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού
 Διαδικασίες διαχείρισης περιστατικού
 Διαδικασίες ενημέρωσης κρατικών αρχών, φορέων, πελατών και τρίτων
 Λειτουργικές διαδικασίες και οδηγίες αναφορικά με το περιβάλλον εργασίας και τις εγκαταστάσεις
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Για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την έμπρακτη συμμόρφωση με το σχήμα
COVID SHIELD, η ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.:
 έχει εγκαταστήσει διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με το σχήμα
COVID SHIELD μέσω τεκμηριωμένων και μετρήσιμων στόχων
 πραγματοποιεί συνεχείς εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους βάσει του σχεδίου δράσης
 εφαρμόζει συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης στο σύνολο του προσωπικού έναντι των απαιτήσεων
του σχήματος και του εσωτερικού σχεδίου δράσης
 ανασκοπεί το εφαρμοζόμενο σύστημα COVID SHIELD, αξιολογώντας την απόδοση του συστήματος
και τις τρέχουσες εξελίξεις

Η παρούσα πολιτική “Covid Shield” της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.
 εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων / εργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός
των εγκαταστάσεων της
 ισχύει για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από την
λειτουργία της επιχείρησης και τους οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
της εταιρείας.
 εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της εταιρείας
 κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, υπεργολάβους,
αρχές κ.λ.π.)
 ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις
τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που
διατίθενται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Διοίκηση της ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E. δεσμεύεται για την εκπλήρωση της παρούσας πολιτικής και για την
εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων πόρων, με απώτερο στόχο την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας
του απασχολούμενου προσωπικού, την παροχή αισθήματος ασφάλειας στους πελάτες και τα λοιπά
εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και την απρόσκοπτη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
Για την ΥΑΔΕΣ Facility Services A.E.
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