Στόχος µας η προστασία
της υγείας των Πελατών
και των Εργαζοµένων µας.

H Alpha Bank Cyprus Ltd συµµετέχει στην προσπάθεια που γίνεται για περιορισµό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, Covid-19 αλλά και στην προστασία της υγείας των Πελατών και του Προσωπικού της.
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας και των µέτρων που έχουν εξαγγελθεί, µε συνέπεια
και υπευθυνότητα, εφαρµόζουµε σειρά µέτρων στους χώρους εργασίας της ∆ιοίκησης και του ∆ικτύου
Καταστηµάτων µας.
Επιλέγουµε τα εναλλακτικά δίκτυα για τις συναλλαγές µας:

•
•
•
•

Αυτόµατες Ταµειακές Μηχανές (ΑΤΜ) 24/7 για αναλήψεις ή καταθέσεις µετρητών και καταθέσεις επιταγών
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Alpha Express Banking για άλλες συναλλαγές
Εφαρµογή Alpha Mobile Banking
Κάρτες για ανέπαφες συναλλαγές.

Λαµβάνουµε ουσιαστικά µέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, Covid-19 στο ∆ίκτυο της
Τράπεζας ως εξής:
• Όλοι οι χώροι εργασίας και εξυπηρέτησης Πελατών καθαρίζονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια, και συχνότητα,
ενώ αντισηπτικά υγρά έχουν διανεµηθεί σε όλους τους χώρους εργασίας και στα Καταστήµατά µας
• ∆όθηκαν συστάσεις στο Προσωπικό για αποφυγή πολυσύχναστων χώρων όπου υπάρχει συνωστισµός,
καθώς και αποφυγή πολυπληθών συναντήσεων/ συγκεντρώσεων στους χώρους εργασίας και
αντικατάστασή τους µε άλλα µέσα (videoconference ή teleconference). Επιπρόσθετα, δόθηκαν περαιτέρω
οδηγίες αναφορικά µε προσωπικά και επαγγελµατικά ταξίδια στο εξωτερικό
• Το σύνολο του Προσωπικού στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων φέρει προστατευτική µάσκα για την προστασία
των Πελατών αλλά και του Προσωπικού
• Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς το Προσωπικό σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να
προβούν, σε περίπτωση που εµφανίσουν συµπτώµατα του ιού ή υποψιάζονται ότι έχουν µολυνθεί
• Τίθενται σε ισχύ περιορισµοί στον αριθµό των Πελατών που θα εισέρχονται στο Κατάστηµα
• Εντός των Καταστηµάτων τηρούνται όλα τα µέτρα προστασίας και υγιεινής σε ότι αφορά στην
εξυπηρέτηση. Τηρείται απόσταση ασφαλείας (τουλάχιστον ενάµιση µε δύο µέτρων) από τα ταµεία,
λειτουργούς εξυπηρέτησης καθώς επίσης και µεταξύ των πελατών που βρίσκονται στη γραµµή αναµονής.
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∆ιασφαλίζουµε τη συνεχή εξυπηρέτηση των Πελατών µας
Η Alpha Bank Cyprus Ltd έχει θέσει σε εφαρµογή ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλους τους τοµείς λειτουργίας της µεριµνώντας
για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Πελατών της.
Στόχος της Τράπεζας είναι να διασφαλίσει την υγεία των Πελατών και του Προσωπικού της,
παρακολουθώντας τις εξελίξεις και λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα προστασίας.
Στους πιο κάτω συνδέσµους µπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες:
• Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών:
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press.html
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/
• Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
• European Centre for Disease Prevention and Control:
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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