Π Ρ ΟΣ Ω Π Ι ΚΟ Σ Ε Τ Η Λ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Η Ασφάλειά σας µετράει!!!
Στην διάρκεια της επιδηµίας του COVID-19 η προστασία σας είναι πολύ κρίσιµη! Ακόµα και
στο σπίτι, µακριά από την εργασία, τα ελάχιστα µέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται.
Η πανδηµία έφερε νωρίτερα και ευρύτερα τη νέα πραγµατικότητα της ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ακολουθούν βασικές οδηγίες για την
οµαλή µετάβαση στη νέα κατάσταση:

1 Φροντίστε να έχετε πρόσβαση στις εταιρικές εφαρµογές, ακολουθώντας τις οδηγίες ενεργοποίησης της πρόσβασης από το ΙΤ
(πρόσβαση σε αρχεία της Εταιρίας µέσω της χρήσης VPN και άλλων εταιρικών συστηµάτων). Τηρήστε τους κανόνες IT Security
µε σκοπό να µην µπορεί κάποιος τρίτος να έχει πρόσβαση στα συστήµατα της Εταιρίας.

2 Η επαφή

της Εταιρίας µε τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τους πελάτες, θα είναι για όσο διάστηµα χρειαστεί µόνο
τηλεφωνική και ψηφιακή (mail, skype κτλ.). Φροντίστε το εταιρικό τηλέφωνο και υπολογιστής να είναι σε ενεργή κατάσταση.

3 Ξεχωρίζουµε την επαγγελµατική από την κοινωνική ζωή, ακόµη κι αν βρισκόµαστε στο σπίτι µας, προσπαθώντας να µην
εµπλέκουµε τα προσωπικά µας (µηνύµατα σε κινητό, messenger, Instagram, άλλα social media) µε την εταιρική δραστηριότητα.

4 Ετοιµάστε τον χώρο που θα εργαστείτε: ήσυχο, µε καλό φωτισµό και πρόσβαση σε τηλέφωνο και internet.
Αποφύγετε ο χώρος που διαλέξατε να δηµιουργεί προβλήµατα σε άλλους (π.χ. κουζίνα, σαλόνι µε τηλεόραση κλπ).

5 Η ψυχολογική µας κατάσταση είναι σηµαντική και κατά την διάρκεια της κρίσης επιβαρύνεται,
φροντίζουµε λοιπόν τη διατροφή µας ακόµα και το ντύσιµό µας. Προσπαθούµε να µην παρασυρθούµε
από το βαρύ κλίµα, να µην τρώµε χωρίς πρόγραµµα και ντυνόµαστε µε τρόπο που θα µας προϊδεάσει
ψυχολογικά και θα συντελέσει στην παραγωγικότητά µας.

6 Όπου και όταν χρειάζεται ζητάµε την υποστήριξη της Εταιρίας.
7 Τηρούµε σχολαστικά τα µέτρα υγιεινής, όπως πλύσιµο χεριών, αερισµός χώρων,
απολυµάνσεις επιφανειών, αποφυγή έκθεσης.

