
COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
Αγαπητοί φίλοι, 

 

Το Chromata Apartments με υψηλό αίσθημα ευθύνης συμμετέχει στη συλλογική 

προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19). 

 

Από την αρχή της πανδημίας εφαρμόζουμε πιστά τις οδηγίες όλων των αρμοδίων αρχών 

αναφορικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης. 

 

Κυρίαρχο μέλημά μας είναι η υγεία των πελατών και του προσωπικού μας. Με ψυχραιμία 

και σοβαρότητα λάβαμε, ήδη, από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στην 

Ελλάδα, σειρά προληπτικών μέτρων. Οργανώσαμε σεμινάρια στο προσωπικό για τον 

νέο κορωνοϊό (COVID -19) σχετικά με: 

1. Tην πρόληψη διασποράς του 

2. Τα μέτρα ατομικής υγιεινής 

3. Τον καθαρισμό και την απολύμανση δωματίων και κοινοχρήστων χωρών. 

 

Δόθηκαν οδηγίες πρόληψης, καθώς και οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να 

προβούν σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ασθένειας. 

 

Τα Διαμερίσματα Χρώματα διέθεσαν από την πρώτη στιγμή τον κατάλληλο εξοπλισμό 

(μάσκες, γάντια αντισηπτικά, Θερμόμετρα υπερύθρων) ενώ αποφεύγονται οι 

συναθροίσεις και οι άσκοπες μετακινήσεις. 

 

Μένουμε υγιείς, αποφεύγουμε τον κοινωνικό συγχρωτισμό, και προετοιμαζόμαστε για 

να σας υποδεχτούμε με βασικό γνώμονα την ασφάλειά σας χωρίς να παραβλέπουμε την 

παροχή της ελληνικής φιλοξενίας που μας χαρακτηρίζει. 

 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ελληνικής Πολιτείας και των 

Αρχών, σύντομα να είμαστε σε θέση να βρεθούμε όλοι μαζί ξανά. 

 

Με εκτίμηση, 

Δημητρίου Σοφία 

Chromata Beach Apartments 

 

  

Γενικές οδηγίες - Οδηγίες για το κοινό / για ταξιδιώτες 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19 

 

 

 

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/


Dear friends, 

Chromata Apartments with a high sense of responsibility participates in the collective 

effort to limit the spread of Coronation (COVID-19). 

From the beginning of the pandemic, we faithfully follow the instructions of all the 

competent authorities regarding the appropriate protection and prevention measures. 

Our main concern is the health of our customers and staff. With composure and 

seriousness, we have already received a series of precautionary measures since the 

outbreak of the first cases in Greece. We organized seminars for the staff on the new 

coronaio (COVID -19) on: 

1. The prevention of its spread 

2. Individual hygiene measures 

3. Cleaning and disinfection of rooms and common areas. 

Prevention instructions have been given, as well as instructions on what to do in case 

of symptoms. 

From the first moment, the Color Apartments provided the appropriate equipment 

(masks, antiseptic gloves, infrared thermometers) while the gatherings and 

unnecessary movements are avoided. 

We stay healthy, we avoid social solidarity, and we prepare to welcome you with your 

safety in mind, without overlooking the Greek hospitality that characterizes us. 

We hope and wish, following the instructions of the Greek State and the Authorities, 

that we will soon be able to meet again. 

Yours sincerely, 

Dimitriou Sofia 

Chromata Beach Apartments 

 

 

General guidelines - Instructions for the public / for travelers 

NATIONAL HEALTH MUNICIPAL ORGANIZATION 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19 

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19

