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Διακήρυξη Πολιτικής COVID SHIELD  

της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε. 

Η πολιτική της εταιρείας μας ανταποκρινόμενη στις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της εμφάνισης 

και εξάπλωσης του νέου κορονοϊού COVID-19, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας 

λαμβάνοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του νέου κορονοϊού COVID-19. 

Παράλληλα η πολιτική της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε. επεκτείνεται στην υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων αλλά και του συνόλου των ατόμων που επισκέπτονται της εγκαταστάσεις της ή τους χώρους στους οποίους 

αναλαμβάνει να εκτελέσει τις εργασίες της.  

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω συστήματος διαχείρισης Covid Shield η Διοίκηση της QUALITY TRANS 

CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε. δεσμεύεται: 

• Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης «Covid Shield» στο σύνολο των δραστηριοτήτων και 

εγκαταστάσεων της.  

• Να αξιολογεί τις μεθόδους ανάπτυξης και διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων της με στόχο τη μείωση ή/και την 

εξάλειψη της πιθανότητας μετάδοσης του ιού κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.  

• Να παρέχει αδιαλείπτως την απαιτούμενη υποδομή, ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους που απαιτούνται 

προκειμένου η λειτουργία της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε. να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες για τους 

πελάτες, το προσωπικό και τους συνεργάτες του και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε σχετική 

νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του ιού COVID-19. 

• Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητές 

της επιχείρησης και σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό COVID-19. 

• Να βελτιώνει συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες εμπλουτίζοντάς τις με νέες, σύγχρονες, 

εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία της και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, με σκοπό πάντα την προστασία 

της δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19.  

• Να μεριμνά ώστε ο κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης  να συνειδητοποιεί τον σημαντικό ρόλο που η δική του 

εργασία  και τρόπος συμπεριφοράς έχει για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, έναντι του COVID-19 και να 

συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική και το εφαρμοζόμενο σύστημα «Covid Shield».   

Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η Διοίκηση της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε.  στοχεύει στην: 

• Ενημέρωση όλων των φορέων και συνεργατών, για τις δράσεις της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε.  σχετικά 

με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή 

τους σ΄ αυτές. 

• Ενημέρωση των πελατών για τις δράσεις της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε.  σχετικά με την προστασία της 

δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19 και παρότρυνση για τη συμμόρφωση και συμμετοχή τους σ΄ αυτές.  



QUALITY TRANS 

CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε. 
Εγχειρίδιο Πληροφοριών & Πρόληψης του COVID-19 ΕΔ.02 

 

Σεπτέμβριος 2021 Έκδοση 1.0 Σελίδα 2 από 2 

• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε.  με σκοπό την 

εκτέλεση των εργασιών του με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες που τηρεί η QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ 

Α.Μ.Ε.  για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον ιό COVID-19.  

H Διοίκηση έχει θέσει και παρακολουθεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρακάτω Δείκτες: 

• Αριθμός εκπαιδεύσεων/ δράσεων ευαισθητοποίησης. 

• Αριθμός προβλημάτων με εξωτερικούς παρόχους (προμηθευτές προϊόντων/ υπηρεσιών). 

• Αριθμός παραπόνων - επισημάνσεων πελατών. 

• Αριθμός Μη Συμμορφώσεων από εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις. 

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται για το σύνολο των δραστηριοτήτων/ εργασιών που λαμβάνουν χώρα 

εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε., για το σύνολο των 

ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται ή/και επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης και τους 

οργανισμούς που εν δυνάμει χρησιμοποιούν προσωπικό ή τις εγκαταστάσεις της QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ 

Α.Μ.Ε. 

Η πολιτική εφαρμόζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλο το ωράριο και διάστημα λειτουργίας της QUALITY TRANS 

CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε.  

Επίσης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τη Διοίκηση, ώστε να συμμορφώνεται με τις 

τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που διατίθενται από τις 

αρμόδιες αρχές. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής «Covid Shield», εφαρμόζονται πρακτικές, διαδικασίες και 

μεθοδολογίες που περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Πληροφοριών & Πρόληψης του COVID-19 

 

 

Για την  QUALITY TRANS CARGO ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
 

 

Αγγελική Φίνου  


