
 

 

 

                                       ΕΠΕΙΓΟΝ                    17/3/2020 

Προς τα μέλη του ΣΤΕΑΤ 

Συνάδελφοι για την αντιμετώπιση των κινδύνων και τον περιορισμό της εξάπλωσης 

του κορωνοϊού στην χώρα μας, είναι απαραίτητη η συστηματική εφαρμογή των 

κανόνων υγιεινής και των σχετικών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ), όπως αυτές φαίνονται στην συνημμένη ιστοσελίδα www.eody.gov.gr 

και τις σχετικές ανανεώσεις της. 

Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, συνοψίζονται παρακάτω συγκεκριμένες 

οδηγίες για την ατομική προστασία των εργαζομένων : 

 Χρήση των  Κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας ανάλογα με την 

εργασία (Μάσκες, γάντια κλπ.).  

 Τήρηση των Οδηγιών Ασφαλείας όπως έχουν κοινοποιηθεί από τον Εθνικό 

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  

 Τήρηση των κανόνων Υγιεινής όπως ισχύουν από τον ΕΟΔΥ. 

 Εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής (όπως συχνό και σωστό πλύσιμο χεριών 

με σαπούνι και αντισηπτικό διάλυμα, αποφυγή επαφής με μάτια, μύτη, στόμα, 

κάλυψη στόματος και μύτης με χαρτομάντιλο, πέταγμα μετά την χρήση σε 

κλειστό κάδο κλπ.  

 Αποφυγή των μη αναγκαίων συναθροίσεων εργαζομένων σε μη αεριζόμενους 

χώρους. 

 Περιορισμός όλων των μετακινήσεων / ταξιδιών  εργαζομένων (εσωτερικό ή 

εξωτερικό). 

 Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας,  δηλαδή απόσταση μεταξύ εργαζομένων, 

μεγαλύτερη των 2 μέτρων.  

 Καλός αερισμός χώρων. 

 Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών και αντικειμένων που μπορεί να 

έχουν επιμολυνθεί. 

 Συχνή καθαριότητα των χώρων υγιεινής.  

 Ακύρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μη οργάνωση νέων.  

 Περιορισμός συσκέψεων μεταξύ εργαζομένων.   



 

 

 Σε περίπτωση εργαζομένου που έχει συμπτώματα γρίπης, παραμονή στο σπίτι 

του και ειδοποίηση του θεράποντα ιατρού και ενημέρωση του Τμήματος 

Προσωπικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 Εάν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εργαζόμενους, σε συγγενικά τους 

πρόσωπα ή σε άτομα με τα οποία ήρθαν σε επαφή,  να τηρηθούν οι Οδηγίες 

Ασφάλειας και το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του ΕΟΔΥ (210 52 12 000 & 52 

12 054).  Άμεσα να ενημερωθεί το Τμήμα Προσωπικού και ο Ιατρός Εργασίας 

της εταιρείας για τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, παρατίθενται κατωτέρω προτάσεις για την ομαλή 

λειτουργία έργων, εγκαταστάσεων και εργοταξίων, με λήψη των αναγκαίων μέτρων 

προστασίας : 

 

 Αναθεώρηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου ανά έργο / 

εγκατάσταση σε συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας. Στην 

αναθεωρημένη ΓΕΕΚ να αναγράφονται οι κίνδυνοι της επιδημίας / πανδημίας, 

τα μέτρα πρόληψης και το σχέδιο δράσης ανά περίπτωση.  

 Μείωση προσωπικού σε κάθε εγκατάσταση, δραστηριότητα, εργοτάξιο με 

κατάλληλες ρυθμίσεις.  

 Τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να εργάζονται απομακρυσμένα από 

την εργασία τους ή να πάρουν ειδική άδεια.   

 Εκ περιτροπής εργασία με κατάλληλη ρύθμιση.  

 Πρόβλεψη Τηλεργασίας όταν αυτό είναι εφικτό.  

 Προγραμματισμός εργασιών (το ελάχιστο δυνατό ανά βάρδια εργασίας).  

 Πρόβλεψη Προσωπικού Ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη ότι στις θέσεις 

κλειδιά πρέπει να υπάρχει εφεδρικό προσωπικό. 

 Χρήση αντισηπτικών και διατήρηση της καθαριότητας και  υγιεινής χώρων.   

 Εκπαιδεύσεις / Ενημερώσεις από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό 

Εργασίας ή άλλον υπεύθυνο του έργου / εγκατάστασης. 

 Ενημερωτικές Αφίσες και σποτάκια ασφαλείας για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των εργαζομένων όπου είναι αυτό εφικτό.  

 

Έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία του γενικότερου στόχου περιορισμού της 

εξάπλωσης του ιού, η συστηματική εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων από όλους, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και με πλήρη αίσθηση της ατομικής και συλλογικής 

ευθύνης που αυτή την στιγμή είναι καθοριστικής σημασίας. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΕΑΤ 
 


