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Νέα υπηρεσία για την
ασφαλή επανεκκίνηση των
επιχειρήσεων στη νέα εποχή
Γιατί Safe Restart

Με βασική μας αρχή το
“Passion For Safety” και
αναγνωρίζοντας ότι η
επανεκκίνηση της
επιχειρηματικότητας με την
παράλληλη λήψη
αποτελεσματικών
προληπτικών μέτρων για τη
μετάδοση COVID-19 είναι αυτή
τη στιγμή η μεγαλύτερη
πρόκληση.

• Εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας στα
νέα δεδομένα
• Αξιολόγηση του επίπεδου εφαρμογής των απαιτούμενων ελέγχων για
την πρόληψη εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών
• Αξιολόγηση με την κείμενη νομοθεσία από ανεξάρτητο Οργανισμό με
- αντικειμενικότητα και
- αμεροληψία.
• Προστασία των υπαλλήλων, των πελατών και των επισκεπτών
• Ελαχιστοποίηση κινδύνων μέσω τήρησης υποχρεωτικών οδηγιών
• Αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών.
• Συμβατότητα με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Κριτήρια Αξιολόγησης
• Εθνικές Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες
• Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδίδεται αναφορά που θα
περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομοθετικές
απαιτήσεις.
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Επιθεωρητές Safe Restart
Οι επιθεωρητές της TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχουν αποκτήσει
εξειδικευμένη εκπαίδευση σε όλες τις νομικές και κανονιστικές
απαιτήσεις για τη διαχείριση προφυλάξεων κατά της
εξάπλωσης του covid-19 και διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία
στον κλάδο που θα κληθούν να ελέγξουν.
Όλοι οι επιθεωρητές τηρούν αυστηρά τις βέλτιστες πρακτικές
που σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή και την κοινωνική
αποστασιοποίηση, είναι υγιείς και στερούνται οποιουδήποτε
κινδύνου εξάπλωσης μόλυνσης.
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Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται
 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/ Τουριστικά
καταλύματα

 Βιομηχανίες, Εργοστάσια, χώροι γραφείων,
αποθήκες, κέντρα διανομής

 Χώρους μαζικής εστίασης/ αλυσίδες τροφίμων
 Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Σχολές, Κολλέγια,
Ινστιτούτα Έρευνας,

 Χώρους διασκέδασης, κέντρα εκδηλώσεων και
φιλοξενίας, αίθουσες κινηματογράφου, θέατρα,
λούνα πάρκ, αθλητικά συγκροτήματα

 Καταστήματα λιανικής, εμπορικά κέντρα,
πολυκαταστήματα

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV
NORD GROUP.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party
Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της
Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα
από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις
διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των
Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προάγει την έννοια της Ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και
αναγνωρισιμότητά τους, παρέχοντας όλα αυτά τα χρόνια υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω αναγνωρίσιμων πιστοποιητικών.
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