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1. Προοίμιο 
Το Πρόγραμμα της Diversey “Shield” έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από την Diversey, με σκοπό την πιστοποίηση της 

υγειονομικής ασφάλειας των εγκαταστάσεών σας.     

Η πιστοποίηση “Clean and Ready Shield” απονέμεται από την Diversey, με την επιτυχή ολοκλήρωση κατάλληλου ελέγχου των 

εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας.  Με την εισδοχή στο Πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις υποβάλλονται σε περιοδικούς ελέγχους, 

ώστε να επιβεβαιώνεται η διαρκής τήρηση των υψηλότερων δυνατών επιπέδων υγειονομικής ασφάλειας. 

Το έμβλημα/σήμα της πιστοποίησης Shield μπορεί να εμφανίζεται σε περίοπτο σημείο των πιστοποιημένων εγκαταστάσεων, 

όπως στην κεντρική είσοδο ξενοδοχείων, εστιατορίων κλπ., στην πόρτα δωματίου του ξενοδοχείου, στο τραπέζι του εστιατορίου, 

ή σε κατάλληλο σημείο της εταιρικής ιστοσελίδας ή/και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της επιχείρησης. Το Πρόγραμμα Shield 

είναι ιδιοκτησία της Diversey INC. 

 

2. Κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Clean and Ready Shield” 
  

Η πιστοποίηση “Clean And Ready Shield – Verified by Diversey απονέμεται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:   

 Ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος Clean And Ready δείχνει συμμόρφωση στο Πρόγραμμα της τάξεως του 90% τουλάχιστον και με 

εφαρμογή σχεδίου διορθωτικών παρεμβάσεων, όπου έχουν διαπιστωθεί αποκλίσεις.  

 Θα πραγματοποιούνται δύο (2) επανέλεγχοι ανά 12μηνο.  

 Όλοι οι χώροι και τα τμήματα της επιχείρησης (εστίασης και μη) θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης 

λειτουργίας τους Clean And Ready. 

 Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Diversey έναντι του COVID-19 θα είναι διαρκώς διαθέσιμες στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

(σειρά επαυξημένων πρακτικών καθαρισμού και απολύμανσης  με προϊόντα «νοσοκομειακού» επιπέδου ασφάλειας).   

 Πλήρης σειρά προϊόντων «Non-COVID-19» της Diversey θα είναι διαρκώς διαθέσιμη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

(απολυμαντικά, καθαριστικά γενικής χρήσης κλπ.)  

 Ενισχυμένα πρωτόκολλα καθαρισμού & απολύμανσης θα εφαρμόζονται αδιαλείπτως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

(συχνότητα, δοσολογία προϊόντων, διάρκεια εφαρμογής, προστασία σε σημεία υψηλού κινδύνου συγκέντρωσης μικροβίων και 

ιών). 

 Εκπαίδευση προσωπικού στις ενισχυμένες πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης και στην τήρηση προσωπικής υγιεινής.  

 Τοποθέτηση πλήρους ενημερωτικού υλικού στις εγκαταστάσεις σχετικά με τις πρακτικές καθαρισμού & απολύμανσης 

(κατάλληλες ενημερωτικές πινακίδες αναρτημένες στους χώρους, γραπτές οδηγίες, κάρτες επίδειξης μεθόδων καθαρισμού και 

απολύμανσης κλπ.).  

 Ο έλεγχος ορθής και ασφαλούς εφαρμογής του Προγράμματος διενεργείται από εξειδικευμένο σύμβουλο της Diversey, μέλος 

του προσωπικού της ή ανεξάρτητο επαγγελματία συνεργάτη της. 

 H πιστοποίηση Clean and Ready Shield εκδίδεται για την ελεγχθείσα εγκατάσταση, υπό την προϋπόθεση επιβεβαίωσης 

επιτυχούς συμμόρφωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος. 

 Η πιστοποίηση Clean And Ready Shield ισχύει για ένα έτος, εφόσον κάθε έλεγχος και επανέλεγχος ολοκληρώνεται με 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα.  

Η Diversey δικαιούται να ανακαλέσει την δοθείσα πιστοποίηση και την χρήση του εμβλήματος/σήματος και επικοινωνιακού 

υλικού Shield, εφόσον διαπιστωθούν σημαντικά περιστατικά μη συμμόρφωσης της επιχείρησης προς την επίσημη έκδοση των 



   

Βασικών Κανόνων και Αρχών του Προγράμματος Clean and Ready, χωρίς να εκπληρωθούν οι απαιτούμενες διορθωτικές 

ενέργειες από την πλευρά της συμμετέχουσας επιχείρησης. 

Μπορείτε να διαβάσετε την επίσημη έκδοση των Βασικών Κανόνων και Αρχών του Προγράμματος Clean and Ready στην 

διεύθυνση: www.diversey.com. 

  

ΑΙΤΗΣΗ-ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία) 

 

 

Επωνυμία Επιχείρησης, εταιρικός τύπος:  ....................................................................................................................................................  

 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου:  .....................................................................................................................................................  

 

Α.Φ.Μ. ……………………………….., Δ.Ο.Υ. ……………………….., Αριθμός ΓΕΜΗ: ………………………….., Αριθμός άδειας λειτουργίας:………………………, 

εκδούσα αρχή: …………………….. 

Διεύθυνση:  ...................................................................................................................................................................................................  

Τ.Κ. + Τοποθεσία:  .........................................................................................................................................................................................  

Τηλ.:  ..........................................................................................   

E-mail1:  .........................................................................................................................................................................................................  

Πρόγραμμα Shield αιτούμαι για: 

            Το Clean and Ready Shield 

 

1Κάθε πληροφορία και επικοινωνία από την Diversey στην επιχείρηση θα αποστέλεται στην παραπάνω διεύθυνση e-mail.  

 
Με το παρόν, η επιχείρηση βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση των Βασικών Κανόνων και Αρχών του Προγράμματος Shield και δηλώνει ότι 

συμφωνεί με αυτούς.  Επιπλέον, αναγνωρίζει την ευχέρεια της Diversey να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Shield 

με βάση τις αποφάσεις της Diversey Inc.   

 

Τα στοιχεία του παρόντος εγγράφου θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα εκατέρωθεν.  Η αιτούσα επιχείρηση δηλώνει 

ότι συναινεί στην συλλογή, αλλά και διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών σε εξουσιοδοτημένους τρίτους.   

 
Σε πίστωση της συμφωνίας της αιτούσας επιχείρησης στους πιο πάνω όρους, υπογράφεται το παρόν ως εξής: 

 

Αθήνα, ……………………………………… 

 

Ονοματεπώνυμο: ...............................................................................................  

 

Υπογραφή: .........................................................................................................  

http://www.diversey.com/

