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Ηπροάσπιση της υγείας και της
ασφάλειας των ασθενών και των
εργαζοµένων της, όπως αποδει-

κνύει και στην πράξη, αποτελεί αδια-
πραγµάτευτη προτεραιότητα για την
Affidea. Με υψηλό αίσθηµα ευθύνης
απέναντι στους συµπολίτες και τους ερ-
γαζοµένους της, µε πλήρη συµµόρφωση
στις οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού
∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) και σεβασµό
στη δηµόσια υγεία, η Affidea προχώρη-
σε από την πρώτη στιγµή, και για απο-
λύτως προληπτικούς λόγους, στη λήψη
των απαραίτητων µέτρων για τον περιο-
ρισµό της διάδοσης του COVID-19, που
θα συµβάλλουν στη διευκόλυνση της
καθηµερινότητας και στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των ασθενών και συνερ-
γατών της. 
Ο όµιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea
είναι σε διαρκή επικοινωνία µε τον ΕΟ-
∆Υ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και
τις αρµόδιες αρχές, προκειµένου να
λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Σε απόλυτη συµµόρφωση µε τις οδηγίες
των αρµόδιων αρχών για τον περιορισµό
των επισκέψεων σε χώρους συγχρωτι-
σµού, έλαβε άµεσα µέτρα, εφαρµόζο-
ντας τις προδιαγραφές για τη µείωση
του αριθµού των ασθενών σε αναµονή.
Όλα τα κέντρα παραµένουν σε λειτουρ-
γία και στη διάθεση του κοινού σε όλη
την επικράτεια, ενώ τηρούνται όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την προστασία ερ-
γαζοµένων και ασθενών, µε την πιστή

εφαρµογή των οδηγιών και των προδια-
γραφών που έχουν τεθεί από τις υγειο-
νοµικές αρχές. ∆ίνοντας προτεραιότητα
στην υγεία και ασφάλεια τόσο των ασθε-
νών όσο και των εργαζοµένων σε όλους
τους χώρους εργασίας και ειδικότερα
στις µονάδες της, η Affidea ευθυγραµµί-
ζεται µε τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ σχετικά
µε την προφύλαξη, τους κανόνες υγιει-
νής και την προληπτική απολύµανση κτι-
ριακών υποδοµών, τους περιορισµούς
στις µετακινήσεις, και είναι σε διαρκή
συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές για
θέµατα πρόληψης απέναντι στον ιό. 
Ειδικότερα εφαρµόζονται:
 Εντατική, καθηµερινή καθαριότητα
και ενδελεχής, επαρκής απολύµανση,
όπως πάντοτε, σε όλους τους χώρους
των κέντρων. 
 Λήψη πρόσθετων µέτρων ατοµικής
υγιεινής κατά την είσοδο στο κέντρο,
όπως απολύµανση χεριών µε αντισηπτι-
κό και θερµοµέτρηση όλων (ασθενών,
επισκεπτών, ιατρών και γενικότερα
όλου του προσωπικού).
 ∆ιάθεση αντισηπτικών και µασκών
προς χρήση του προσωπικού και των
ασθενών.
 Έλεγχος της ροής του αριθµού των
ασθενών που προσέρχονται στα κέντρα,
µε την καθοδήγηση στελέχους υποδο-
χής της Affidea και την a priori προσαρ-
µογή των ραντεβού µε τρόπο, ώστε να
µην υπάρχει συνωστισµός ατόµων στην
αναµονή.
Τηλεφωνική ενηµέρωση ανά ραντεβού

κατά το κλείσιµο αυτού, σχετικά µε τα
απαραίτητα µέτρα προφύλαξης κατά
την επίσκεψη.
Μεγαλύτερος χρόνος µεσολάβησης
µεταξύ εξετάσεων, για τον καλύτερο
αερισµό και καθαρισµό των χώρων.
 Τοποθέτηση υάλινων πετασµάτων
µπροστά από τις reception για περαιτέ-
ρω προφύλαξη.
 Εξοπλισµός προσωπικού µε ειδική
στολή και µάσκα υψηλής αναπνευστικής
προστασίας (FFP2 ή FFP3), ανάλογα µε
το είδος της παρέµβασης.
Απολύµανση του ιατρικο-τεχνολογι-
κού εξοπλισµού µετά το πέρας των εξε-
τάσεων για όλα τα περιστατικά.
Ανάρτηση ενηµερωτικού υλικού µε τις
οδηγίες προστασίας και υγιεινής του
Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας
(ΕΟ∆Υ). 
Προκειµένου να συνδράµει στη συλλο-
γική προσπάθεια περιορισµού του ιού
και ακολουθώντας σχετική ενηµέρωση
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
όλες οι τακτικές παρακολουθήσεις,
check up, περιοδικοί έλεγχοι και µη ανα-
γκαίες επεµβάσεις στα δερµατολογικά
ιατρεία του οµίλου αναβάλλονται, ενώ
εξυπηρετούνται αυστηρά και µόνο επεί-
γοντα και έκτακτα περιστατικά. 
Επιπλέον, στην περίπτωση που εξεταζό-
µενος έχει συµπτώµατα ίωσης, έχει τα-
ξιδέψει τις τελευταίες ηµέρες στο εξω-
τερικό, έχει έρθει σε επαφή µε πιθανό
ή επιβεβαιωµένο κρούσµα και έχει θερ-
µοκρασία  υψηλότερη των 37 βαθµών





Με σύνθηµα «Η πρόληψη είναι στο χέρι µας», η Affidea στέλνει το µήνυµα της ατοµικής ευθύνης ως
προς την τήρηση των µέτρων πρόληψης και παράλληλα της συµµετοχής της στην προσπάθεια περιορι-

σµού της εξάπλωσης του κορωνοϊού και στην προστασία της δηµόσιας υγείας. Με συνέπεια και υπευθυ-
νότητα, βρίσκεται σε πλήρη ετοιµότητα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµικής κρίσης και
λαµβάνει κάθε επιβεβληµένο και πρόσθετο µέτρο για την προστασία των ασθενών και των εργαζοµένων

της, µε στόχο τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εξυπηρέτησης. Σε αυτό το πλαίσιο
υλοποιεί πλάνο ενεργειών για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της, αναπροσαρµόζοντας σε
τακτική βάση τη στρατηγική της και σταθµίζοντας καθηµερινά τις εξελίξεις, σε συνεργασία πάντα µε τις

αρµόδιες Αρχές.
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Σχετικά µε τα προληπτικά µέτρα της Affidea Ελλάδος για την προστασία των ασθενών και των ασφαλι-
σµένων των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και των εργαζοµένων της από τον COVID-19, η κα Μα-

ρουσώ Τρέσσου, ∆ιευθύντρια Ασφαλιστικών Εταιρειών και ∆ικτύου Affidea Ελλάδος, δήλωσε:

Κελσίου, οι εξετάσεις δεν πραγµατοποι-
ούνται και οι εξεταζόµενοι παραπέµπο-
νται σε επικοινωνία µε τον κλινικό τους ια-
τρό ή τον ΕΟ∆Υ. 
Αξίζει να σηµειωθεί ιδιαίτερα ότι, για λό-
γους πρόληψης και αποφυγής διασποράς
του ιού εντός των µονάδων της, η Affidea
δεν πραγµατοποιεί το τεστ για τον Νέο Κο-
ρωνοϊό 2019-nCoV. ∆εδοµένου ότι χρειά-
ζονται ειδικές συνθήκες λήψης και απο-
στολής του δείγµατος, όπως έχουν οριστεί
από τον ΕΟ∆Υ και το Υπουργείο Υγείας,
προτρέπει τους ασθενείς να απευθύνο-
νται στα ειδικά νοσοκοµεία αναφοράς. 
Καθόλα έτοιµη να συνεχίσει να προσφέ-
ρει το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, η
Affidea ενηµερώνει ανά τακτά διαστήµα-

τα τους συνεργάτες και τους ασθενείς της
για τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνει
για την προστασία της υγείας τους, ενώ
παράλληλα δεσµεύεται ότι θα καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτε-
ρη εξυπηρέτησή τους. Με την υπεύθυνη
ανταπόκριση όλων, όπως φαίνεται αντι-
µετωπίζει αποτελεσµατικά την τρέχουσα
κατάσταση και συνεχίζει να δίνει προτε-
ραιότητα στους ασθενείς και την ασφαλή
εξυπηρέτησή τους. 
Παράλληλα, για την προστασία των εργα-
ζοµένων της η Affidea:
Ενηµερώνει συστηµατικά για τους τρό-
πους πρόληψης και προστασίας των εργα-
ζοµένων, σε συνεργασία µε το επιστηµο-
νικό προσωπικό της Affidea, ακολουθώ-

ντας τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ. 
 Παρέχει τη δυνατότητα για ευέλικτη
µορφή εργασίας.
Χορηγεί άδειες ειδικού σκοπού στους
εργαζόµενους για τη φύλαξη των παιδιών,
εφαρµόζοντας τη σχετική Πράξη Νοµοθε-
τικού Περιεχοµένου. 
Απολυµαίνει προληπτικά όλους τους χώ-
ρους εργασίας, τόσο των ιατρικών µονά-
δων όσο και των κεντρικών γραφείων δι-
οίκησης.
Έχει αναστείλει όλα τα επαγγελµατικά
ταξίδια εκτός και εντός Ελλάδος. 
Έχει διακόψει τις εσωτερικές και εξωτε-
ρικές συναντήσεις και τις έχει αντικατα-
στήσει µε τηλεφωνικές ή βιντεοδιασκέ-
ψεις. 

ΜΑΡΟΥΣΩ ΤΡΕΣΣΟΥ:


