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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
COVID-19

Αγαπητοί συνεργάτες,
Τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. είναι Εργαστήρια σύμφυτα με την έννοια της Δημόσιας Υγείας
που τόσο πολύ δοκιμάζεται στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως από τον κοροναϊό COVID-19.
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Εταιρεία μας ενημερώνεται συνεχώς από τον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναφορικά με θέματα που αφορούν τον κοροναϊό (COVID-19)
και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κυρίαρχα για την προστασία της υγείας
των εργαζομένων, των χρηστών των υπηρεσιών μας, των προμηθευτών μας, αλλά και για να
παραμείνουν αδιάλειπτες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Εργαστήριά μας.

Ορισμένα από αυτά που θα επικαιροποιούνται συνεχώς είναι:

 Συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων για την αυστηρή τήρηση προσωπικής υγιεινής και
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πιθανής μετάδοσης της νόσου
(χρήση αντισηπτικών, γάντια μιας χρήσης κλπ).
 Εφαρμογή της υπηρεσίας “εργασία από το σπίτι” στο διοικητικό προσωπικό.
 Διαμερισματοποίηση των εργασιών και διακοπή επαφής των διαφόρων τμημάτων μεταξύ
τους.
 Εργασία με καθημερινές βάρδιες, με το 50% του προσωπικού, στους χώρους του
εργαστηρίου.
 Παραλαβή των δειγμάτων σε εξωτερικό χώρο από αυτόν των εργαστηρίων.
 Περιορισμός της εισόδου των χρηστών των υπηρεσιών μας και των προμηθευτών μας στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.
 Υλοποίηση σχολαστικών απολυμάνσεων σε όλους τους χώρους και στον εξοπλισμό μετά τη
λήξη της εργασίας.
 Περιορισμός των ταξιδιών κάθε είδους στα απολύτως απαραίτητα.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της εταιρείας μας, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της
επιδημίας και θα σας ενημερώνει εφόσον τυχόν μεταβληθούν τα δεδομένα.
Η στενή παρακολούθηση των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), του FAO, του CDC και EPA, μας προσφέρουν στερεή
βάση και πυξίδα για την προσφορά των υπηρεσιών στο ύψιστο επίπεδο ποιότητας για το οποίο μας
τιμούν με την προτίμησή τους οι χρήστες των υπηρεσιών μας σε όλη την Ελλάδα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία σας και διευκρίνιση και όπως πάντα, έτσι και ιδίως αυτή
την ιδιαίτερη περίοδο, η επικοινωνία σας μαζί μας θα είναι ευπρόσδεκτη.

