
Ενημερωθείτε Πριν Μπείτε - COVID-19
Το Water Village εφαρμόζει όλα τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοιού 
που βασίζονται στις επίσημες  οδηγίες και πρωτόκολλα Covid-19 της ελληνικής κυβέρνησης. Σκοπός 
μας είναι να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για το προσωπικό και τους επισκέπτες μας. Τα 
βασικά μέτρα που πρέπει να γνωρίζετε πριν μπείτε και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στο Water 
Village είναι τα εξής:

ΠΕΛΑΤΕΣ
 Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα σχετικά με τον COVID-19 ενημερώστε άμεσα το προσωπικό ή 

την υποδοχή.

 Η θερμοκρασία σας μπορεί να ελεγχθεί εάν η διαχείριση του πάρκου το κρίνει απαραίτητο.

 Απαιτείται η χρήση δική σας πετσέτας στις ξαπλώστρες.

 Μην μετακινείτε τις ξαπλώστρες από την θέση τους.

 Πριν φύγετε από το πάρκο κατεβάστε την πλάτη της ξαπλώστρας σας για να ενημερώσετε το 

προσωπικό και τους άλλους επισκέπτες ότι έχει χρησιμοποιηθεί.

 Δεν απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου όταν παίρνετε μέρος στις δραστηριότητες του 

πάρκου .

 Απαγορεύεται να φέρνετε φαγητό και το ποτό στο πάρκο. Εξαιρούνται ειδικά γεύματα και 

παιδικές τροφές αλλά δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται ούτε να ψύχονται στις εγκαταστάσεις 

του πάρκου.

 Tα χέρια πρέπει να απολυμαίνονται κατά την είσοδο και όπου είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας.

 Πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες και οι σημάνσεις , ιδίως ο κανόνας απόστασης 2 μέτρων.

 Μάσκες, γάντια, καπέλα κολύμβησης και προστατευτικό κάλυμμα ξαπλώστρας μιας χρήσης 

είναι διαθέσιμα για αγορά στην Υποδοχή.

 Διατίθενται εσωτερικά ντους και ποδονύπτες  και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις 

οδηγίες πριν από την χρήση των δραστηριοτήτων. Ειδικότερα μετά τη χρήση τουαλετών.

 Φοράτε υποδήματα όταν περιφέρεστε στο πάρκο, ιδιαίτερα όταν μπαίνετε σε εστιατόρια, 

τουαλέτες, ντους και αποδυτήρια.

 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι γενικοί κανόνες του πάρκου.

WATER VILLAGE  :  
 Το προσωπικό του πάρκου έχει εκπαιδευτεί στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 

COVID-19 (ανά υπηρεσία/τμήμα).



 Όλο το προσωπικό φορά μάσκα προσώπου.

 Στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης το προσωπικό μας θερμομετρείτε κάθε πρωί.

 Οι σταθμοί υγιεινής είναι διαθέσιμοι στην είσοδο και μέσα στο πάρκο.

 Ο μέγιστος αριθμός χωρητικότητας στις πισίνες έχει μειωθεί. Ο μέγιστος αριθμός 

χωρητικότητας σημειώνεται με σαφήνεια σε κάθε ταμπέλα.

 Τροποποίηση λειτουργιάς του πάρκου με στόχο την διατήρηση των αποστάσεων.

 Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων (θυρίδες, ξαπλώστρες, τραπεζάκια, 

επιφάνειες συχνής χρήσης, τουαλέτες κτλ).

 Εντατικοποίηση της παρακολούθησης ποιότητας νερού.

 Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια διακοπή ή καθυστέρηση σε ορισμένες από τις 

υπηρεσίες μας λόγω της εφαρμογής των πρωτοκόλλων COVID-19 και της κυβερνητικής 

καθοδήγησης.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Water Village κάνει ότι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την πιθανή 

εξάπλωση του Covid-19 στις εγκαταστάσεις μας. Ακολουθούμε όλες τις επίσημες κυβερνητικές 

οδηγίες για να παρέχουμε το ασφαλέστερο μέρος για τους επισκέπτες μας ώστε να μπορούν να 

απολαύσουν μια ποιοτική μέρα στο Water Village.


