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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID-19) ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 

Η Διαχείριση της πανδημίας αποτελεί ένα μείζον θέμα για κάθε 
επιχείρηση, η οποία θέλει να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά της. Πώς όμως 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε προβεί στις σωστές ενέργειες/ 
βήματα για την αποτελεσματική Διαχείριση της Πανδημίας; 
 
Ως ειδικοί σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, Ασφάλειας & Υγείας αλλά και 
Επιχειρησιακής Συνέχειας, παραθέτουμε κάποια βασικά σημεία τα οποία 
ίσως δώσουν την απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα: 
▪ Πόσο καλά μελετήσαμε τα Πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας που 

σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρεία μας; 
▪ Έχουμε αναθεωρήσει την εκτίμηση επικινδυνότητας της εταιρείας 

μας, όπως προβλέπουν τα Πρωτόκολλα, ώστε να αξιολογείτε ο νέος 
‘’κίνδυνος’’; 

▪ Καθορίσαμε προληπτικά μέτρα - και αν ναι πόσο αποτελεσματικά τα 
εφαρμόζουμε; 

▪ Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε θετικό κρούσμα στην εταιρεία 
μας, μέσω συγκεκριμένου  Σχεδίου Δράσης, ώστε να μην σταματήσει 
η λειτουργία της εταιρείας; 

▪ Εμείς που είχαμε ήδη θετικό κρούσμα τι λάθη κάναμε και για ποιο 
λόγο; 

▪ Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ως εταιρεία για όσο καιρό διαρκέσει 
η πανδημία ή θα φτάσει η στιγμή που θα παραδοθούμε; 

▪ Μπορεί η σωστή διαχείριση του Covid-19 να αποτελέσει για την 
εταιρεία μας ‘’ευκαιρία’’ για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

 

Τι κάνει η Mindthegap για εσάς 
Εμείς στην Mindthegap, φροντίσαμε όσο καιρό διαρκεί η πανδημία να 
μελετάμε και να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να βοηθήσουμε τις 
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επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο. Σχεδιάσαμε 
υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη, με στόχο την 
κάλυψη των κενών που προκαλεί η πανδημία.   

 

1. Μελετάμε τα Πρωτόκολλα για εσάς και σας συμβουλεύουμε πως 
να τα εφαρμόσετε αποτελεσματικά στην εταιρεία σας 

2. Εκπονούμε Εκτίμηση Επικινδυνότητας ειδικά για τον κορωνοϊό με 
στόχο τον καθορισμό των βέλτιστων προληπτικών μέτρων και 
πρακτικών 

3. Ετοιμάζουμε οδηγούς με τα προληπτικά μέτρα και εκπαιδεύουμε 
το προσωπικό (μέσω επιχορηγημένων σεμιναρίων) για την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

4. Επιθεωρούμε την εφαρμογή των μέτρων αυτών και ετοιμάζουμε 
αναφορές με προτάσεις βελτίωσης 

5. Ετοιμάζουμε το Σχέδιο Δράσης της εταιρείας σας για την 
αποτελεσματική διαχείριση θετικού κρούσματος. 

6. Εκπονούμε ‘’Μελέτη Επιχειρησιακής Συνέχειας’’ με αναλυτικό 
disaster recovery plan, ώστε κανένα νέο μέτρο να μην μπορεί να 
παγώσει την λειτουργία της εταιρείας σας.  

7. Εάν το επιθυμείτε, σας οδηγούμε μέσω ενός ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης της Πανδημίας, σε ‘’Covid-19 
Certification’’ από διαπιστευμένους φορείς.  

 

Tip-!! Όπως όλες οι απειλές/ ρίσκα, έτσι και η Πανδημία, μπορεί να 
δημιουργήσει μια ευκαιρία την οποία δεν έχουμε σκεφτεί.  

 


