ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέτρα πρόληψης και προστασίας για τον COVID-19 από την ΟΛΘ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2020

Η ΟΛΘ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη έγκαιρα την κρισιμότητα της κατάστασης λόγω της εξάπλωσης του
COVID-19 ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στις συστάσεις της Πολιτείας και των
Υγειονομικών Αρχών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση τόσο της
Δημόσιας Υγείας όσο και της προστασίας των εργαζόμενων της, των συναλλασσόμενων με αυτή
και των εξωτερικών συνεργατών της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη λειτουργία της
εμπορικής κίνησης και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας που εξυπηρετούνται από το
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, η ΟΛΘ Α.Ε. αποδεικνύει με τη λειτουργία του συνόλου των
εργαζομένων της και των στελεχών της, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας στις οδηγίες
τόσο των αρμόδιων αρχών όσο και της επιστημονικής κοινότητας, στηρίζοντας έμπρακτα το
Εθνικό Σύστημα Υγείας στη μάχη κατά του COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά, ορισμένα από τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που ελήφθησαν
από την Εταιρεία έως σήμερα είναι τα εξής:


Προσωρινή αναστολή όλων των επαγγελματικών ταξιδιών.



Πραγματοποίηση εταιρικών συναντήσεων και συνεδριάσεων μέσω τηλεδιασκέψεων.



Συναντήσεις με τρίτους στην έδρα της Εταιρείας, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με
αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας.



Διενέργεια απολύμανσης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας (εσωτερικών χώρων,
συνεργείων, πυλών, εξοπλισμού, μηχανημάτων κλπ.) ανά 10 ημέρες.
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Παροχή υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά υγρά, αντισηπτικά μαντηλάκια, γάντια μια
χρήσης, μάσκες κτλ.) σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας.



Αποστολή

ενημερωτικών

μηνυμάτων

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

προς

τους

εργαζομένους, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και
προστασίας που εφαρμόζονται.


Οδηγίες για επιπλέον μέτρα προφύλαξης προς τους εργαζομένους που έρχονται σε
επαφή με συναλλασσόμενους (ταμίες, υπάλληλοι γραφείων κλπ.) για συνεχή χρήση
γαντιών και αλλαγή αυτών αρκετές φορές την ημέρα.



Ανάρτηση σε εμφανή σημεία, σε όλους τους χώρους εργασίας του Λιμένα, των
ενημερωτικών φυλλαδίων που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας όπου παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με τα γενικά μέτρα προστασίας από τον COVID-19, τον σωστό
τρόπο πλύσης των χεριών, τον σωστό τρόπο χρήσης και αφαίρεσης γαντιών κλπ.



Ενθάρρυνση της τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, με παροχή του απαραίτητου
εξοπλισμού στους εργαζόμενους και παροχή αδειών ειδικού σκοπού, διασφαλίζοντας τις
αποδοχές των εργαζομένων στο ακέραιο.

Μένοντας πιστοί στις αρχές και τις αξίες της Εταιρείας, τηρούμε με συνέπεια τις δεσμεύσεις και
υποχρεώσεις μας και συμβάλλουμε συλλογικά, Εργαζόμενοι και Διοίκηση, στο μέγιστο δυνατό
βαθμό, με ελπίδα κι αισιοδοξία για την «επόμενη ημέρα» της κρίσης.
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