
 

Rafting Athletic Center 

 

 

Ενδιαφέρεστε να κάνετε ραφτινγκ , κατάβαση φαραγγιού, πεζοπορία  μαζί μας αυτό το 

καλοκαίρι, αλλά ανησυχείτε για την εξάπλωση του Covid-19;  Το κατανοούμε , και είμαστε 

ακριβώς εκεί μαζί σας (σε απόσταση)!  

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων του ράφτινγκ της κατάβασης φαραγγιού, 

πεζοπορίας σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους, οι καταβάσεις ράφτινγκ μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με ειδικά πρωτόκολλα για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης covid-19. 

Οι οργανισμοί δημόσιας υγείας αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες 

προσφέρει οφέλη στη σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία ενός συμμετέχοντα. 

Τώρα είναι η ώρα για διασκεδαστικές και συναρπαστικές νέες περιπέτειες. Είναι μια ευκαιρία 

να χαλαρώσετε και να περάσετε χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά σας. Για το λόγο 

αυτό, κάνουμε το καλύτερό μας για να κάνουμε την εμπειρία σας στις δραστηριότητες μας 

εύκολη, χωρίς άγχος, ασφαλής  και εξίσου αξέχαστη! 

Η ασφάλεια των επισκεπτών, του προσωπικού και της κοινότητάς μας είναι η πρώτη μας 

προτεραιότητα. Για να προστατεύσουμε καλύτερα όλους όσους έρχονται για δραστηριότητες 

μαζί μας, έχουμε εφαρμόσει νέα πρότυπα και διαδικασίες. Φυσικά, θα συνεχίσουμε να 

παρακολουθούμε την καθημερινή πρόοδο αυτής της πανδημίας και να προσαρμόζουμε 

ανάλογα τις πρακτικές ασφαλείας μας. 

 

Αυτό που ζητάμε από εσάς είναι: 

1. Μην έρχεστε για οποιαδήποτε δραστηριότητα αν αισθάνεστε άρρωστοι ή έχετε έρθει 

σε επαφή με κάποιον άνθρωπο που ήταν άρρωστος  

2. Κρατήστε τις απαραίτητες αποστάσεις (1.5μ) ,όπου αυτό είναι εφικτό 

3. Πλύνετε ή απολυμάνετε τα χέρια σας συχνά 

4. Παρακαλώ φέρτε μαζί σας μια μη ιατρική μάσκα. Ένα buffer ή ένα κασκόλ  είναι 

ιδανικό, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να φορεθεί στη βάρκα  εάν χρειαστεί. Έχετε ένα 

δοχείο ή τσάντα για να αποθηκεύσετε τη μάσκα όταν δεν χρησιμοποιείται. 

5. Ιδανικά κάντε κράτηση για ραφτινγκ, κατάβαση φαραγγιού, πεζοπορία με την άμεση 

οικογένειά σας ή με τους στενούς σας φίλους. 



 

 

Οι δικές μας αρμοδιότητες είναι : 

1. Παροχή πλήρης επιστροφής χρημάτων για τους επισκέπτες που αισθάνονται 

άρρωστοι την ημέρα του ταξιδιού 

2. Καθημερινή παρακολούθηση όλης της υγείας των εργαζομένων μας 

3. Αυστηρή επιβολή της φυσικής αποστασιοποίησης στη βάση μας και στον ποταμό και 

απαίτηση της χρήσης των ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) όταν δεν είναι δυνατόν. 

4. Διατήρηση της απόστασης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής εντός και εκτός 

ποταμιού   

5. Περιορισμός του αριθμού των επιβατών ανά βάρκα ανά ομάδα και ανά δραστηριότητα 

6. Σκούπισμα και απολύμανση με ατμοκαθαριστή του λεωφορείου πριν και μετά από 

κάθε διαδρομή και μείωση της ποσότητας των σημείων επαφής στη βάση μας καθώς 

και στο λεωφορείο. 

7. Εκπαίδευση των εργαζομένων μας σε βελτιωμένες διαδικασίες καθαρισμού και 

απολύμανσης 

8. Όπως πάντα, σωσίβια ,στολές , κράνη , σχοινιά θα πλένονται, θα απολυμαίνονται και 

θα αποστειρώνονται κατάλληλα (ατμοκαθαριστης)μεταξύ των χρήσεων .Σκεφτείτε να 

φέρετε τη δική σας στολή, εάν διαθέτετε   

9. Παροχή σταθμών απολύμανσης χεριών  

 

 



 

 

 

Ελπίζουμε ότι το περιβάλλον μας θα επιστρέψει στο φυσιολογικό, στο όχι και τόσο μακρινό 

μέλλον, αλλά προς το παρόν αυτά τα πρωτόκολλα είναι η νέα μας πραγματικότητα . Θα 

βοηθήσουν να κρατήσουν τους πάντες ασφαλείς, ενώ θα μας επιτρέψουν να απολαύσουμε τα 

όμορφα ποτάμια μας και την μοναδική φύση. 

Επισημαίνεται ότι η  παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα έχει γίνει από το προσωπικό μας και εμάς τους ιδίους, από την Περιφέρεια 

Ηπείρου.«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID -19». 

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την υγεία και την ευημερία των επισκεπτών, των 

εργαζομένων και της κοινωνίας μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο 

κορωνοϊό 2019 (covid19) με τακτικές ενημερώσεις και καθοδήγηση από τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και το Υπουργείο Υγείας, καθώς κι από πρόσθετους 

κυβερνητικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.  Με βάση την καθοδήγηση που έχουμε λάβει 

και τη γενική κατάσταση της ετοιμότητας μας, είμαστε βέβαιοι ότι οι εγκαταστάσεις και οι 

υπηρεσίες μας εξακολουθούν να είναι ασφαλείς και οι ομάδες μας έτοιμες να 

εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες μας. 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://eody.gov.gr/2019-ncov-kroysmata-pneymonias-apo-neo-stelechos-koronaioy-stin-poli-wuhan-kina-odigies-gia-xenodocheia-kai-loipa-katalymata-taxidioton/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en


 

 

Είμαστε πολύ περήφανοι για όλο το προσωπικό της εταιρείας μας που σε αυτές τις άνευ 

προηγουμένου περιστάσεις επιδεικνύει υψηλότατο επίπεδο ατομικής, κοινωνικής και 

επαγγελματικής ευθύνης.  

Εκτιμούμε κάθε επισκέπτη που μας τιμά με την παρουσία του στον προορισμό μας. 


