
Η ενημέρωση που παρέχεται σε αυτό το έγγραφο βασίζεται στην τρέχουσα πανδημική κατάσταση:
θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις σχετικές εξελίξεις του  COVID-19 και, εάν είναι απαραίτητο, θα ενημερώσουμε τα 
πρωτόκολλα πρόληψης και τα μέτρα ασφαλείας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ COSTA , ΓΙΑ ΕΣΑΣ 
, Για να διασφαλίσουμε ότι θα ζήσετε αξέχαστες διακοπές σε απόλυτη ηρεμία, η ομάδα μας για
την υγεία και την ασφάλεια και μια ανεξάρτητη ομάδα επιστημονικών εμπειρογνωμόνων 
έχουν αναπτύξει το Πρωτόκολλο Ασφάλειας της Costa: ένα πρωτόκολλο για την προστασία 
της υγείας σας που ενσωματώνει νέες επιχειρησιακές διαδικασίες προσαρμοσμένες στις 
απαιτήσεις της ανταπόκρισης στην Κατάσταση COVID-19, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή 
πρότυπα υγείας.
Είμαστε η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας που έχει λάβει την Πιστοποίηση αξιοπιστίας Biosafety 
από τη RINA και ακολουθούμε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που καθορίζονται από τη 
Διεθνή Ένωση Κρουαζιερόπλοιων (CLIA).)

10 Πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΑΣΦΑΛΗ 
ΚΡΟΥΖΙΕΡΑ

Όλα τα πλοία Costa διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο ιατρικό κέντρο, το οποίο αποτελείται από 
επαγγελματίες γιατρούς και εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, 
που συνεχώς ενημερώνεται σχετικά με τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα υγείας για την 
καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19. 

Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ είναι η προτεραιότητά μας.

ΕΠΙΛΕΟΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΒΑΤΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 
ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 
ΕΧΕΙ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΤΕΙ 

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ 

ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΠΑΝΩ 
ΜΑΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

"ΕΞΥΠΝΕΣ" 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

> Το check in πραγματοποιείται αποκλειστικά online και ανοίγει 72 ώρες πριν από την αναχώρηση.
Για να λάβετε το εισιτήριο κρουαζιέρας σας, πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο/
πιστοποίηση, σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας.
> Οι χρόνοι επιβίβασης είναι κλιμακωτοί, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τους
κανόνες αποστασιοποίησης μεταξύ των επιβατών και για να διασφαλιστεί η ασφαλής επιβίβαση.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ακρίβεια είναι τόσο σημαντική.
> Στο τερματικό επιβίβασης γίνεται ένας γρήγορος έλεγχος υγείας για τη θερμοκρασία σώματος
καθώς και ένα διαγνωστικό τεστ Covid για όλους τους επιβαίνοντες.

> Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια σας εν πλω, είναι να κάνετε κράτηση εκ
των προτέρων. Επισκεφθείτε το www.mycosta.com  πριν φύγετε: εξοικονομήστε χρόνο, ώστε να μην
χρειάζεται να κάνετε check-in στο σταθμό επιβίβασης.
> Το smartphone σας είναι ένας βασικός σύντροφος της κρουαζιέρας σας! Χάρη στην εφαρμογή της
Costa και τους Κωδικούς QR, μπορείτε να απολαύσετε υπέροχες διακοπές με πλήρη ψηφιακή
ασφάλεια. Και αυτό σημαίνει επίσης λιγότερο χαρτί για να πετάξετε!
> Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το
τι νέο υπάρχει εν πλω: ψηφιακές & διαδραστικές οθόνες σε κοινόχρηστους χώρους, ένα ειδικό κανάλι
Info TV στην καμπίνα σας, τη νέα υπηρεσία Call Me, καθώς και μια βολική εξατομικευμένη βοήθεια
μέσω του τηλεφώνου της καμπίνας σας.

> Ο αριθμός των επιβατών εν πλω έχει μειωθεί προκειμένου να υπάρχουν οι κατάλληλες  αποστάσεις
και για την εγγύηση μιας ασφαλής και ευχάριστης κρουαζιέρας.
> Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι χαλάρωσης έχουν ανακαινιστεί έτσι ώστε να πληρούν πλήρως
τα πρότυπα ασφαλείας: αυτό σημαίνει ότι είναι προσβάσιμα μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων
κάθε φορά.
> Η σήμανση σε όλες τις περιοχές του πλοίου με υψηλή κυκλοφορία και το προσωπικό του πλοίου,
θα σας βοηθήσουν μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα και να διατηρήσετε τις σωστές αποστάσεις
ασφαλείας.

> Ακριβώς όπως στη ξηρά, όταν βρίσκεστε σε κοινόχρηστους χώρους επί του πλοίου, πρέπει να
φοράτε προστατευτικές μάσκες. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύετε τη δική σας υγεία και την υγεία
των συνανθρώπων σας!
> Για να σας βοηθήσουμε να διατηρείτε τα χέρια σας καθαρά και απολυμασμένα ανά πάσα στιγμή,
υπάρχουν διαθέσιμα απολυμαντικά σε όλες τις κύριες περιοχές του πλοίου.
> Το πλήρωμα διαθέτει επίσης τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό για να μπορεί να κάνει τη
δουλειά του με τα υψηλότερα πρότυπα υγείας.

> Τα εστιατόριά μας έχουν διαμορφωθεί για να σας καλωσορίσουν με τον καλύτερο τρόπο με
σεβασμό στις αποστάσεις ασφαλείας. Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των επισκεπτών μας,
σας ζητάμε να καθίσετε στο τραπέζι μόνο με τα άτομα τα οποία ταξιδεύουν μαζί σας.
> Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό και το μεσημεριανό σας γεύμα στα κύρια εστιατόρια,
όποτε θέλετε, με ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο.
> Σαρώστε τον κωδικό QR που θα βρείτε στα τραπέζια, στα εστιατόρια και στα μπαρ και ελέγξτε
καθημερινά τα μενού φαγητού και ποτού απευθείας στο smartphone σας. Εάν αποφασίσετε να
παραγγείλετε στην υποδοχή του εστιατορίου, ακολουθήστε τις σημάνσεις ασφαλείας.

> Απολαύστε τις νέες μορφές ψυχαγωγίας που έχουμε σχεδιάσει, με παραστάσεις επαναλαμβανόμενες
πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που επιτρέπουν σε όλους να διασκεδάζουν
ταυτόχρονα, με σεβασμό στις αποστάσεις ασφαλείας.
> Διατηρήστε τη φόρμα σας στο γυμναστήριο, διασκεδάστε στο καζίνο ή χαλαρώστε στο SPA ή στην
πισίνα, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στα σημεία ασφαλείας και παρατηρώντας τα όρια
πληρότητας όπως αναφέρεται στις εισόδους.
> Ακόμη και τα παιδιά είναι εγγυημένα ότι θα διασκεδάσουν με απόλυτη ασφάλεια: Το Squok Club
απολυμαίνεται αρκετές φορές την ημέρα και ανοίγει σε συγκεκριμένες ώρες,  για περιορισμένο αριθμό
ατόμων.

> Για να προστατέψετε την υγεία σας, των άλλων επιβατών και του πληρώματος, η μετάβαση στην
ξηρά θα είναι δυνατή μόνο, αγοράζοντας μία από τις εκδρομές μας.
> Οι εκδρομές στην Costa είναι απολύτως ασφαλείς: έχουμε καθορίσει νέες διαδικασίες για την
εξασφάλιση των αποστάσεων ασφαλείας, χάρη στο περιορισμένο μέγεθος της ομάδας και τη χρήση
ακουστικών μιας χρήσης, για καλύτερη εμπειρία.
> Τα λεωφορεία μας απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. Οι αποστάσεις ασφαλείας
διασφαλίζονται με τη μείωση πληρότητας. Επιπλέον, οι ξεναγοί μας φορούν πάντα προστατευτικές
μάσκες.

> Οι κοινόχρηστοι χώροι απολυμαίνονται πολλές φορές την ημέρα με νέες μεθόδους,
συμπεριλαμβανομένων νεφελοποιητών που σκοτώνουν ιούς.
> Η καμπίνα σας καθαρίζεται και απολυμαίνεται καθημερινά από ειδικευμένο προσωπικό.
> Στο πλοίο, ο αέρας που αναπνέετε είναι υψηλής ποιότητας χάρη στα νέα υψηλής απόδοσης φίλτρα.
Τα ενσωματωμένα συστήματα εξαερισμού προσφέρουν βέλτιστο φιλτράρισμα καθαρού εξωτερικού
αέρα, ελαχιστοποιώντας την κυκλοφορία του εσωτερικού αέρα.

1

4

3

5

6

7

8

9

10

2

> Όλα τα μέλη του πληρώματός μας έχουν εκπαιδευτεί στα πρωτόκολλα και τις πρακτικές
ασφάλειας.
> Εάν κάποιοι επισκέπτες εμφανίσουν σημάδια προβλημάτων υγείας, τα μέλη του πληρώματος
μας είναι εκπαιδευμένα να παρέμβουν με τις καθορισμένες διαδικασίες.
> Όλα τα μέλη του πληρώματος υπόκεινται σε καθημερινούς ελέγχους θερμοκρασίας σώματος και
η κατάστασή της υγείας τους παρακολουθείται συνεχώς.




