ΜΕΛΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
VIRTUAL EVENTS PRODUCTION

ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ

 Συμπλήρωση & υπογραφή από όλους τους συντελεστές της Δήλωσης 4Π για δέσμευση στην υποχρέωση
τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που ορίζει ο διοργανωτής-παραγωγός.
 Ηλεκτρονική θερμομέτρηση των συντελεστών πριν την είσοδο στον χώρο.
 Καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων στον χώρο.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 Παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής Υπεύθυνου Υγείας του διοργανωτή, ο οποίος είναι
εξουσιοδοτημένος με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τον έλεγχο τήρησης του Υγειονομικού
Πρωτοκόλλου.
 Αυστηρή τήρηση του αριθμού των ατόμων-συντελεστών, σύμφωνα με τα τ.μ. του εκάστοτε χώρου.
 Απολύμανση του χώρου πριν & μετά από κάθε γύρισμα (μόνο εφόσον η παραγωγή πραγματοποιείται στο
ιδιόκτητο Studio μας, ειδάλλως αποτελεί ευθύνη του χώρου).
 Στον χώρο υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).
 Ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου σε ανοικτούς χώρους και των 2 μέτρων σε κλειστούς.
 Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας ή προσωπίδας, γαντιών και αντισηπτικού
αλκοολούχου διαλύματος (70%) για όλους τους συντελεστές, εκτός από συντελεστές ή ηθοποιούς που
εμφανίζονται on camera.
 Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λ.π φορούν υποχρεωτικά γάντια (που θα
αλλάζουν για κάθε διαφορετικό συντελεστή) και ιατρική μάσκα. Σε περίπτωση που ο συντελεστής
επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τις
απαιτούμενες αποστάσεις.
 Στα γυρίσματα παρίστανται μόνο όσοι συντελεστές είναι αναγκαίο. Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα
γυρίσματα γίνονται με ευέλικτο ωράριο ώστε να μην συνωστίζονται τα άτομα.
 Διαλείμματα φαγητού γίνονται σε χώρο που να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση ασφαλείας του 1,5
μέτρου κατ’ ελάχιστον, καθώς και οι κανόνες υγιεινής. Τα φαγητά έρχονται σε ατομικές μερίδες και
διανέμονται από προσωπικό που θα φέρει προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα). Νερά, αναψυκτικά
κ.λπ. διανέμονται σε ατομικές κλειστές συσκευασίες.

ΣΗΜ: εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, η MULTITOOLS προσφέρει τη δυνατότητα παρουσίας εξειδικευμένου νοσηλευτή ή/και ιατρού
κατά τη διάρκεια της παραγωγής, καθώς και τη διεξαγωγή rapid COVID-19 tests (αποτελέσματα εντός 10 λεπτών) όλων των
εμπλεκόμενων συντελεστών.
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