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κοπόσ των παρακάτω οδθγιϊν είναι θ ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τα μζτρα
πρόλθψθσ διαςποράσ του ιοφ SARS-CoV-2 και τθν αςφαλι εργαςία. φμφωνα με τα
διακζςιμα επιςτθμονικά δεδομζνα για τθν λοίμωξθ από τον SARS-CoV-2, κρίνεται
ιδιαίτερα αναγκαία θ ςυςτθματικι εφαρμογι όλων των παρακάτω μζτρων για τθν
πρόλθψθ τθσ μετάδοςθσ και διαςποράσ του νζου κορωνοϊοφ.

1. Γενικζσ οδθγίεσ προφφλαξθσ
 Πλζνουμε τα χζρια μασ τακτικά και ςχολαςτικά με ςαποφνι και νερό ι με
αλκοολοφχο διάλυμα και αποφεφγουμε τθν επαφι των χεριϊν με το πρόςωπο
(μάτια, μφτθ, ςτόμα).
 Καλφπτουμε τον βιχα ι το φτζρνιςμα με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτουμε
άμεςα ςτα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διακζςιμο, καλφπτουμε με το
εςωτερικό του αγκϊνα.
 Εργαηόμενοι με ςυμπτϊματα λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ κα πρζπει να παραμζνουν
εκτόσ εργαςίασ. Αναηθτοφν ιατρικι βοικεια και επικοινωνοφν με ΕΟΔΤ για
κριτιρια εργαςτθριακοφ ελζγχου για Covid-19 *κριτιριο για επιςτροφι ςτθν
εργαςία: Πάροδοσ τουλάχιςτον 3 θμερϊν από τθν ανάρρωςθ (απυρεξία χωρίσ τθ
χριςθ αντιπυρετικϊν και φφεςθ ςυμπτωμάτων αναπνευςτικοφ) ΚΑΙ Πάροδοσ
τουλάχιςτον 10 θμερϊν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ΟΣΙ ΑΠΟ ΣΑ ΔΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ+. Λαμβάνονται πάντα υπόψθ οι οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και του
κεράποντοσ ιατροφ.
 Εάν λαμβάνουμε φαρμακευτικι αγωγι ςυμμορφωνόμαςτε ςτισ οδθγίεσ των
κεραπόντων ιατρϊν.
 Δεν ερχόμαςτε ςε επαφι με άτομα που εμφανίηουν ςυμπτϊματα λοίμωξθσ του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ (βιχα, καταρροι, πυρετό, πονόλαιμο).
 Αποφεφγουμε χϊρουσ ςυγχρωτιςμοφ, επιςκζψεισ ςε οικίεσ και παραμονι ςε
ανοιχτοφσ χϊρουσ ςε ςυνκικεσ ςυγχρωτιςμοφ.
 Αποφεφγουμε όλα τα μθ απαραίτθτα ταξίδια τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο
εξωτερικό, ιδιαίτερα αν ανικουμε ςε ευπακείσ ομάδεσ για λοίμωξθ Covid-19
(ΕΟΔΤ: COVID-19 οδθγίεσ για ταξιδιϊτεσ)
 Αποφεφγουμε αυςτθρά τισ επιςκζψεισ ςε νοςθλευόμενουσ αςκενείσ.
 Αποφεφγουμε αυςτθρά τθν επαφι με άτομα που ανικουν ςε ευπακι ομάδα. Εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, ακολουκοφμε αυςτθρά όλα τα μζτρα ατομικισ υγιεινισ
(πολφ καλό και ςχολαςτικό πλφςιμο των χεριϊν, χριςθ μάςκασ ι τιρθςθ
απόςταςθσ τουλάχιςτον 2 μζτρων).

2.Οδθγίεσ για χϊρουσ γραφείων
 Αυςτθρι τιρθςθ των κανόνων ατομικισ υγιεινισ και υγιεινισ των χϊρων
 φςταςθ για χριςθ μάςκασ και γαντιϊν ιδιαίτερα όταν υπάρχει ςτενι επαφι με
άλλα άτομα ι ςυνδιαλλαγι με κοινό/φοιτθτζσ (ΕΟΔΤ: Οδθγίεσ για τθ χριςθ μάςκασ
από το κοινό)
 Πλφςιμο χεριϊν με ςαποφνι και τρεχοφμενο νερό όταν είναι εμφανϊσ λερωμζνα
και μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν
 Η χριςθ γαντιϊν μιασ χριςθσ δεν αντικακιςτά ςε καμιά περίπτωςθ το πλφςιμο των
χεριϊν
 Σοποκζτθςθ αντιςθπτικοφ διαλφματοσ χεριϊν ςε ςθμεία με εφκολθ πρόςβαςθ ςε
όλουσ
 Αποφυγι επαφισ των χεριϊν με το ςτόμα, τθ μφτθ και τα μάτια
 Αποφυγι χειραψίασ με ςυναδζλφουσ
 Πζρα από τισ ςυνικεισ εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυχνόσ κακαριςμόσ των λείων
επιφανειϊν που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά (π.χ. πόμολα, χεροφλια, επιφάνεια γκιςζ)
και των αντικειμζνων κοινισ χριςθσ (π.χ. πλθκτρολόγιο και ποντίκι θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν, τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ κλπ) με κοινά κακαριςτικά ι αλκοολοφχο
αντιςθπτικό. (ΕΟΔΤ: Οδθγίεσ για τον περιβαλλοντικό κακαριςμό μθ υγειονομικϊν
μονάδων που πικανόν ζχουν εκτεκεί ςτον ιό SARS-COV-2)
 Αντικείμενα που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά (πχ. ςτυλό, ςυρραπτικά κλπ) να είναι
ατομικά. Επίςθσ κακαριςμόσ (με αντιςθπτικά μαντθλάκια ι απολυμαντικό) με
ατομικι ευκφνθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ και των αντικειμζνων αυτισ και
οπωςδιποτε ςτθν ζναρξθ και λιξθ τθσ βάρδιασ εργαςίασ
 Χριςθ τθλεδιαςκζψεων, αποφυγι ςυνακροίςεων και ςυςκζψεων (ακόμα και ςε
χϊρουσ ςυνεδριάςεων)
 τα μθχανιματα με κοινι χριςθ (πχ. Φωτοτυπικό, οκόνεσ αφισ) χριςθ
αντιςθπτικοφ πριν και μετά τθ χριςθ, εναλλακτικά χριςθ κακαρϊν γαντιϊν
 υςτθματικόσ και επαρκισ αεριςμόσ όλων των χϊρων ανά τακτά χρονικά
διαςτιματα
 ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να τθροφνται οι αποςτάςεισ μεταξφ των
εργαηομζνων (τουλάχιςτον 1,5 μζτρο). Αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ εργαηομζνων και
κατά τθ διάρκεια των διαλειμμάτων.
 Ο προςανατολιςμόσ των γραφείων πρζπει να τροποποιθκεί, ϊςτε να αποφεφγεται
θ κατά μζτωπο διάταξθ των εργαηομζνων.
 φςταςθ για τοποκζτθςθ διαχωριςτικοφ πετάςματοσ ςτισ κυρίδεσ ςυναλλαγϊν
(γκιςζ)/ςθμείο υποδοχισ επιςκεπτϊν/φοιτθτϊν.
 Σοποκζτθςθ αυτοκόλλθτθσ ςιμανςθσ ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 1 μζτρου από το
γκιςζ/υποδοχι, ϊςτε να περιμζνουν οι επιςκζπτεσ/φοιτθτζσ
 Οι επιςκζπτεσ/φοιτθτζσ να κρατοφν απόςταςθ μεταξφ τουσ ςτθν ουρά αναμονισ
(τουλάχιςτον 1,5 μζτρο).
 ε κάκε περίπτωςθ να περιορίηεται ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν/φοιτθτϊν ςτο
ελάχιςτο με παροχι υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου ι με ραντεβοφ μετά από
τθλεφωνικι επικοινωνία

 Σα ςκεφθ φαγθτοφ κα πρζπει να είναι ατομικά και να πλζνονται ςχολαςτικά. Είδθ
μίασ χριςθσ να απορρίπτονται από τον ίδιο εργαηόμενο ςε κλειςτό ποδοκίνθτο
κάδο. Πλφςιμο κοινϊν ςκευϊν ςε πλυντιριο ςε κερμοκραςία >70ο C.
 Ανάρτθςθ πλαςτικοποιθμζνθσ αφίςασ με οδθγίεσ πλυςίματοσ χεριϊν ςτισ
τουαλζτεσ. Καλι πρακτικι είναι να χρθςιμοποιείται το καηανάκι με κλειςτό το
καπάκι τθσ τουαλζτασ. Απενεργοποίθςθ μθχανισ ςτεγνϊματοσ χεριϊν με αζρα
(όπου υπάρχει) προσ αποφυγι διαςποράσ μικροςταγονιδίων (αφίςα ςτο
ςφνδεςμο:https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/afisasostos_tropos_plisimatos_xerion.pdf)

3. Οδθγίεσ για εργαηόμενουσ τεχνικισ υπθρεςίασ/εργατοτεχνίτεσ
 Αυςτθρι τιρθςθ όλων των κανόνων υγιεινισ των χεριϊν και κανόνων ατομικισ
υγιεινισ όπωσ περιγράφονται παραπάνω
 ε κάκε περίπτωςθ χριςθ των ενδεδειγμζνων Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ και
ςτολισ εργαςίασ ανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ
 Εάν υπάρχει ςτενι επαφι με άλλο εργαηόμενο χριςθ απλισ χειρουργικισ μάςκασ
 Επιπλζον χριςθ αναπνευςτικισ μάςκασ FFP2 και οφκαλμικισ προςταςίασ (γυαλιά)
όπου υπάρχει πικανότθτα δθμιουργίασ αερολυμάτων, εκτίναξθ ι πιτςίλιςμα με
βιολογικά υγρά κακϊσ και μθ αποςτειρωμζνθσ αδιάβροχθσ φόρμασ (όπωσ ςε
ςυντιρθςθ – ψυκτικοφ μθχανιςμοφ, δειγματολθψία νεροφ κλπ)
 Αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ ςτθν αλλαγι βάρδιασ (όπου υπάρχει). φςταςθ για
διατιρθςθ των ίδιων ατόμων ςτισ βάρδιεσ, προτείνεται εναλλαγι κάκε 7 ι 14
θμζρεσ.
 ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να τθροφνται οι αποςτάςεισ μεταξφ των
εργαηομζνων (τουλάχιςτον 1,5 μζτρο).
 Αποφυγι χειραψιϊν και περιοριςμόσ επαφισ με οδθγοφσ προμθκευτϊν
 Χρθςιμοποιείςτε γάντια και μάςκα κατά τισ παραλαβζσ
 Απολυμαίνετε τισ λαβζσ από τροχιλατα καρότςια ι clark κλπ.
 Διαχειριςτείτε τα αποκζματα και τισ παραγγελίεσ ϊςτε να προγραμματίηονται οι
παραλαβζσ με τθ μικρότερθ δυνατι ςυχνότθτα και ςε διαφορετικζσ ϊρεσ ανά
προμθκευτι
 Κακαριςμόσ/απολφμανςθ ιματιςμοφ εργαςίασ ςε κερμοκραςία τουλάχιςτον 70ο C.

4. Οδθγίεσ για επιβάτεσ ςε λεωφορείο
 Δεν χρθςιμοποιοφμε το λεωφορείο όταν ζχουμε ςυμπτϊματα που μπορεί να
οφείλονται ςτον κορωνοϊό
 Κρατοφμε τθ μεγαλφτερθ δυνατι απόςταςθ από τουσ ςυνεπιβάτεσ (τουλάχιςτον
1,5 μζτρο) κατά τθν διάρκεια επιβίβαςθσ, του ταξιδιοφ και τθσ αποβίβαςθσ
(τουλάχιςτον μία και αν είναι δυνατόν περιςςότερεσ κενζσ κζςεισ μεταξφ των
επιβατϊν)
 Φοροφμε απλι χειρουργικι μάςκα μιασ χριςθσ κακ´ όλθ τθ διάρκεια του
ταξιδιοφ. Επιμελισ χριςθ και απόρριψθ τθσ μάςκασ.

 Εφαρμόηουμε αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα ςτα χζρια μασ πριν ειςζλκουμε
και αφοφ εξζλκουμε από το λεωφορείο
 Όταν φτάςουμε ςτθ δουλειά πλζνουμε τα χζρια μασ με νερό και ςαποφνι
 Προςπακοφμε να χρθςιμοποιοφμε λιγότερο το λεωφορείο. Επιλζγουμε
μετακίνθςθ με τα πόδια όταν είναι εφικτό. Κάνουμε χριςθ του αυτοκινιτου.
 Διαςφάλιςθ αεριςμοφ του λεωφορείου μζςω ανοιχτϊν παρακφρων κάκε τφπου
(π.χ οροφισ) και με ανεμιςτιρεσ. Αποφυγι χριςθσ ανακυκλωμζνου αζρα.
 Κακαριςμόσ και απολφμανςθ του λεωφορείου με το πζρασ του δρομολογίου.
 Επίςθσ για τα υπθρεςιακά οχιματα να τθρείται θ ιςχφουςα κάκε φορά
νομοκεςία για τα μζτρα προςταςίασ ςε επιβατθγά οχιματα με οδθγό και για το
μζγιςτο αρικμό επιβατϊν ςτισ μετακινιςεισ με λεωφορεία (ΦΕΚ 2401/τ.Βϋ/17-0620 «Κανόνεσ τιρθςθσ αποςτάςεων ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ και άλλουσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ,
προσ περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19»).

5. Κακαριςμόσ & απολφμανςθ χϊρων & επιφανειϊν εργαςίασ
 Κακαριςμόσ είναι θ μθχανικι απομάκρυνςθ οργανικϊν και ανόργανων ρφπων
από μια επιφάνεια ι από ζνα εργαλείο με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του
μικροβιακοφ φορτίου
 Απολφμανςθ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία επιτυγχάνεται θ αδρανοποίθςθ ι
καταςτροφι των πακογόνων μικροοργανιςμϊν αλλά όχι των ανκεκτικϊν τουσ
μορφϊν (πχ ςπόροι) με χθμικζσ ουςίεσ (πχ αλκοόλθ) ι φυςικζσ μεκόδουσ (πχ
κερμοκραςία) ςε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειεσ.
 Για κάκε εγκατάςταςθ κα πρζπει να καταρτίηεται ζνα μόνιμο πρόγραμμα
διαδικαςιϊν για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ τουσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται ότι όλοι οι χϊροι και ςθμεία επαφισ (δάπεδα, τοίχοι, οροφζσ,
πάγκοι εργαςίασ, ράφια, καρότςια, αςανςζρ, πόμολα, κουπαςτζσ ςκάλασ,
ςυςκευζσ τθλεφϊνου, πλθκτρολόγια, κτλ) κακαρίηονται επαρκϊσ . Σο προςωπικό
κακαριότθτασ πρζπει να γνωρίηει καλά τισ ενδεδειγμζνεσ τεχνικζσ κακαριςμοφ.
Οι διαδικαςίεσ κακαριςμοφ πρζπει να λαμβάνουν χϊρα πριν τθν απολφμανςθ.
 Για τθ χριςθ απορρυπαντικϊν (ςαποφνια και άλλα κακαριςτικά) πρζπει να
χρθςιμοποιείται χλιαρό νερό ενϊ για τθ χριςθ απολυμαντικϊν, πχ χλωρίνθσ ,
κρφο νερό για τθν αποφυγι δθμιουργίασ ανεπικφμθτων αντιδράςεων. Μετά τον
κακαριςμό με τθν χριςθ του κατάλλθλου απορρυπαντικοφ, θ επιφάνεια πρζπει
να ςτεγνϊςει για να ακολουκιςει θ απολφμανςθ με χριςθ κατάλλθλου
απολυμαντικοφ, το οποίο πρζπει να είναι εγκεκριμζνο από τον Ε.Ο.Φ, με ιοκτόνο
δράςθ και να ςυνοδεφεται από τα ςχετικά δελτία αςφάλειασ. Η εφαρμογι του
γίνεται με τθν αυςτθρι τιρθςθ των όρων και οδθγιϊν χριςθσ τουσ και
εξαςφαλίηεται επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου.
 Οι ανκρϊπινοι κορωνοιοί αδρανοποιοφνται με διαδικαςία απολφμανςθσ
επιφανειϊν εντόσ ενόσ λεπτοφ με αντιμικροβιακοφσ παράγοντεσ όπωσ:
υποχλωριϊδεσ νάτριο 0,1%, (το απολυμαντικό διάλυμα προκφπτει από αραίωςθ

1:50 τθσ οικιακισ χλωρίνθσ που είναι διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου 5%)
αικανόλθ 70% και υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%.
 Πρζπει να ελζγχεται θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και ιδιαίτερθ προςοχι
ςτθν αποφυγι ανάμειξθσ κακαριςτικϊν και απολυμαντικϊν ,εκτόσ αν οι ετικζτεσ
υποδεικνφουν ότι ο ςυνδυαςμόσ τουσ ενδείκνυται (Π.χ ο ςυνδυαςμόσ χλωρίνθσ
με κακαριςτικά αμμωνίασ μπορεί να προκαλζςει ακόμθ και κάνατο).
 ε περίπτωςθ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ SARS-CoV-2 ςτισ
εγκαταςτάςεισ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ, θ εξυγίανςθ των χϊρων των
επιφανειϊν και των αντικειμζνων είναι απαραίτθτθ. Θα πρζπει να ενθμερωκεί ο
υπεφκυνοσ τθσ εγκατάςταςθσ ζτςι ϊςτε να λθφκοφν αυςτθρότερα μζτρα και να
υλοποιθκεί ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα κακαριςμοφ-απολφμανςθσ, ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ του Ε.Ο.Δ.Τ. από εξειδικευμζνο προςωπικό με τα κατάλλθλα μζςα
ατομικισ προςταςίασ. (ΕΟΔΤ: Οδθγίεσ για τον περιβαλλοντικό κακαριςμό μθ
υγειονομικϊν μονάδων που πικανόν ζχουν εκτεκεί ςτον ιό SARS-COV-2)

6. Μζτρα για τθν πρόλθψθ ιογενϊν και άλλων λοιμϊξεων από τθν
χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων
Προτεινόμενα μζτρα προςταςίασ για τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ του ιοφ μζςω των
ρευμάτων αζρα που αναπτφςςονται κατά τθ λειτουργία των κλιματιςτικϊν μονάδων:
 αφξθςθ παροχισ φρζςκου αζρα ςε όλεσ τισ ΚΚΜ
 πλιρθσ αποφυγι ανακυκλοφορίασ αζρα
 ςυνεχισ λειτουργία ΚΚΜ ακόμα και αν δεν λειτουργεί το τμιμα που
τροφοδοτοφν
 ςτισ ΚΚΜ με περιςτροφικοφσ εναλλάκτεσ αζρα κα πρζπει να ςταματιςει θ
περιςτροφι τουσ και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αζρασ χωρίσ να
διζρχεται από τον εναλλάκτθ. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείσ εναλλάκτεσ πρζπει να
τίκενται εκτόσ λειτουργίασ εφόςον είναι εφικτό
 ςτισ ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αζρα κα πρζπει να κλείςουν οι ρυκμιςτζσ ροισ
ανάμειξθσ και να απορρίπτεται ο αζρασ επιςτροφισ κατευκείαν ςτο εξωτερικό
περιβάλλον
 οι αεραγωγοί απόρριψθσ να ζχουν τθ μζγιςτθ δυνατι απόςταςθ από τα ςθμεία
αναρρόφθςθσ φρζςκου αζρα
 οι μονάδεσ fan coil(FCU) ςυνιςτάται να τίκενται εκτόσ λειτουργίασ ι όταν αυτό
δεν είναι εφικτό να τίκενται ςε ςυνεχι λειτουργία (για τθν αποφυγι
επαναιϊρθςθσ των ιϊν ςε περίπτωςθ διακοπισ και επαναλειτουργίασ των
μονάδων)
 οι μονάδεσ οικιακοφ τφπου (split units) όπου είναι εφικτό τίκενται εκτόσ
λειτουργίασ ι όταν δεν είναι εφικτό τίκενται ςε ςυνεχι λειτουργία με παράλλθλθ
λειτουργία φυςικοφ αεριςμοφ
 ρφκμιςθ του εξαεριςμοφ ςτθν ταχφτθτα που υποδυκνφεται από τον
καταςκευαςτι τουλάχιςτον δφο ϊρεσ πριν από το χρόνο χριςθσ του κτιρίου και
αλλαγι ςε χαμθλότερθ ταχφτθτα 2ϊρεσ μετά το χρόνο χριςθσ του κτιρίου

 τισ νφχτεσ ,τα /Κ και τισ αργίεσ δεν ςυνιςτάται θ απενεργοποίθςθ του
εξαεριςμοφ, αλλά θ διατιρθςθ των ςυςτθμάτων εξαεριςμοφ ςε λειτουργία με
χαμθλότερθ ταχφτθτα
 αποφυγι αλλαγισ των κακοριςμζνων επιπζδων κζρμανςθσ , ψφξθσ και πικανισ
υγραςίασ
 αποφυγι προγραμματιςμοφ για τον κακαριςμό των αεραγωγϊν αυτι τθν
περίοδο εκτόσ και αν γίνεται με μθχανικά μζςα (robots)
 για τισ ΚΚΜ και τισ μονάδεσ οικιακοφ τφπου θ αντικατάςταςθ των φίλτρων
πρζπει να γίνεται
ςφμφωνα με τθν κανονικι διαδικαςία και τθν
προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ. Οι τακτικζσ εργαςίεσ αντικατάςταςθσ και
ςυντιρθςθσ φίλτρων εκτελοφνται με χριςθ και λιψθ όλων των προςτατευτικϊν
μζτρων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναπνευςτικισ προςταςίασ
 εξαςφάλιςθ επαρκοφσ αεριςμοφ όλων των χϊρων με εξωτερικό αζρα
 οι χριςτεσ του κτιρίου να εκκενϊνουν τισ λεκάνεσ αποχωρθτθρίου με κλειςτό
καπάκι. Ζτςι περιορίηεται θ μετάδοςθ μζςω αερολφματοσ από τθν τουαλζτα κατά
τθν ςτιγμι τθσ εκκζνωςθσ
 ςυνεχισ λειτουργία των ανεμιςτιρων των χϊρων αποχωρθτθρίου(WC). Όταν θ
λειτουργία του ανεμιςτιρα είναι ςυνδεδεμζνθ με τθ λειτουργία του διακόπτθ
φωτιςμοφ, πρζπει να αποςυνδεκεί.
 ςυςτθματικι λιψθ όλων των κατάλλθλων μζτρων για τθ ςωςτι λειτουργία των
κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων
 να λαμβάνεται μζριμνα για τον ςυνεχι ι τουλάχιςτον ςυςτθματικό φυςικό
αεριςμό του χϊρου μζςω ανοιγμάτων (παράκυρα, εξωτερικζσ κφρεσ) ακόμθ και
με παράλλθλθ χριςθ κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων.
 χετικά με τθ χριςθ κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων: Εγκφκλιοσ με Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/
ΓΠ οικ. 26635

7. Ειδικζσ οδθγίεσ
 φςταςθ για απομάκρυνςθ των ευπακϊν ομάδων από τθν εργαςία, παροχι εξ
αποςτάςεωσ εργαςίασ (ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία) ι τροποποίθςθ
των κακθκόντων τουσ κακ’ υπόδειξθ του Ιατροφ Εργαςίασ
 Απομάκρυνςθ εργαηομζνων με ςυμπτϊματα λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ
 Αποφυγι άμεςθσ επαφισ και περιοριςμόσ ςυναλλαγϊν με το ευρφ κοινό ςτο
βακμό που είναι εφικτό
 Αποφυγι ςυνάκροιςθσ εργαηομζνων ειδικά ςε κλειςτοφσ χϊρουσ
 Διακοπι εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων, εκδθλϊςεων, ταξιδιϊν και περιοριςμόσ
μετακινιςεων των εργαηομζνων
 υχνόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ επιφανειϊν, κατάρτιςθ προγράμματοσ
κακαριςμοφ χϊρων και επιφανειϊν με τα ενδεδειγμζνα μζςα
 υχνόσ αεριςμόσ εργαςιακϊν χϊρων
 Αποφυγι χριςθσ κλιματιςτικϊν, εφαρμογι οδθγιϊν ΕΟΔΤ για λειτουργία
κλιματιςτικϊν μθχανθμάτων
 Εξαςφάλιςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ ανάλογα με τθν επιτελοφμενθ εργαςία
και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ
 Προμικεια αντιςθπτικϊν διαλυμάτων χεριϊν

 Οριςμόσ υπευκφνου για τθν προςταςία των εργαηομζνων από τθν πανδθμία
 Ελάχιςτθ απόςταςθ για γραφεία 1,5 μζτρο μεταξφ ατόμων
 Για τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ τιρθςθ όλων των μζτρων προςταςίασ και των
κανόνων λειτουργίασ των φορζων παροχισ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία για τισ εκπαιδευτικζσ δομζσ του Τπουργείου Παιδείασ για το
τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ (ΦΕΚ 2401/τ.Β’/17-06-2020, ΦΕΚ 2394/τ.Β’/17-062020)., κακϊσ και των ςχετικϊν οδθγιϊν του ΕΟΔΤ

8. Οργανωτικά μζτρα
 Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ των κζςεων εργαςίασ για να τθροφνται οι αποςτάςεισ
μεταξφ των εργαηομζνων
 Οι νιπτιρεσ και οι τουαλζτεσ να διακζτουν υγρό ςαποφνι και χειροπετςζτεσ μίασ
χριςθσ
 Οι κάδοι απορριμμάτων να είναι κλειςτοί ποδοκίνθτοι και να περιζχουν ςακοφλα
μιασ χριςθσ που κλείνει ερμθτικά
 υχνόσ κακαριςμόσ αντικειμζνων, όπωσ πλθκτρολόγιο, ποντίκι κ.τ.λ.
 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
 Ζλεγχοσ κλιματιςτικϊν και αλλαγι φίλτρων, να αποφεφγεται θ χριςθ τουσ
 Θα πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ των ανελκυςτιρων ι όπου τοφτο δεν είναι
εφικτό, αυτι κα πραγματοποιείται με πλθρότθτα 40% ςε ςχζςθ με το
επιτρεπόμενο όριο του ανελκυςτιρα, με χριςθ μάςκασ ατομικισ προςταςίασ,
ενϊ προτεραιότθτα κα δίδεται ςτουσ εργαηομζνουσ ΑΜΕΑ. Ανάρτθςθ ςχετικισ
οδθγίασ.
 Οι μετακινιςεισ κατά τθν διάρκεια του ωραρίου εργαςίασ, εντόσ και εκτόσ
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων περιορίηονται ςτισ απολφτωσ αναγκαίεσ.
Αποφεφγονται οι επιςκζψεισ των μιςκωτϊν ςε χϊρουσ εργαςίασ άλλων
εργαηομζνων. Ερωτιματα ι διευκρινιςεισ κα πρζπει να επιλφονται, ςτο βακμό
που είναι εφικτό, μζςω τθλεφϊνου ι μζςω e-mail.
 Κακίςταται υποχρεωτικι θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν προςταςίασ από τουσ
εργαηόμενουσ που χειρίηονται φακζλουσ και δζματα ι εξυπθρετοφν τρίτουσ
(ςυναδζλφουσ, ςυνεργάτεσ, επιςκζπτεσ, προμθκευτζσ κλπ.)
 Οι ςυςκζψεισ, κακϊσ και οι ςυνεδριάςεισ των ςυμβουλίων και των πάςθσ
φφςεωσ Επιτροπϊν ςυςτινεται να πραγματοποιοφνται μζςω τθλεδιάςκεψθσ. Η
ςυμμετοχι των Μελϊν ςτισ υνεδριάςεισ των υλλογικϊν Οργάνων, εφόςον
ζχουν τόπο διαμονισ εκτόσ τθσ Ζδρασ, ςυςτινεται να πραγματοποιείται μόνο
μζςω τθλεδιάςκεψθσ (διαφορετικά λαμβάνονται υπόψθ οι οδθγίεσ του ΕΟΔΤ για
ταξιδιϊτεσ). ε όλουσ τουσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ, ανοικτοφσ και κλειςτοφσ,
που δεν καταλαμβάνονται από ειδικι νομοκετικι διάταξθ τθρείται ελάχιςτθ
απόςταςθ ενάμιςι (1,5) μζτρου μεταξφ των ατόμων. υςτινεται θ εφαρμογι
μάςκασ.
 Περιοριςμόσ τθσ ειςόδου προςωπικοφ μεταφορζων ταχυδρομικϊν εταιρειϊν. Οι
παραδόςεισ κα πραγματοποιοφνται ςτθν είςοδο των κτιρίων/εγκαταςτάςεων

ςτουσ εργαηομζνουσ που κα καλοφνται για παραλαβι μετά από τθλεφωνικι
επικοινωνία και με χριςθ μάςκασ και γαντιϊν
 Λιψθ μζτρων για τουσ εργαηόμενουσ που ανικουν ςτισ ευπακείσ ομάδεσ (με
ειδικι άδεια προςταςίασ/εξ αποςτάςεωσ εργαςία) και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
κάκε φορά νομοκεςία

9. Λειτουργία Γυμναςτθρίου
 Ακολουκοφνται οι οδθγίεσ για τθν επαναλειτουργία των γυμναςτθρίων για
τθν αποφυγι διαςποράσ νόςου Covid-19 (ΦΕΚ 2401/τ.Βϋ/17-06-2020
«Κανόνεσ τιρθςθσ αποςτάςεων ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ και άλλουσ χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ ςτο ςφνολο τθσ
Επικράτειασ, προσ περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19»
Παράρτθμα Ι)

10. Ευπακείσ ομάδεσ εργαηομζνων
Ωσ ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου για ςοβαρι λοίμωξθ COVID 19 ορίηονται από
15.5.2020 (Εγκφκλιοσ «Μζτρα και ρυκμίςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ
τθσ διαςποράσ του ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-20» ςυνολικά οι κάτωκι:
1. Άτομα θλικίασ άνω των 65 ετϊν. Για τθν υπαγωγι ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ λαμβάνεται
υπόψθ θ θμερομθνία γζννθςθσ του ατόμου.
2. Άτομα με βαριά καρδιοπάκεια, ι και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοςιματα, που
εμφανίηουν τθν ακόλουκθ ςυμπτωματολογία: κλάςμα εξϊκθςθσ αριςτεράσ κοιλίασ: <40%,
ενεργό ιςχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βακμοφ ςτζνωςθ ι ανεπάρκεια
μιτροειδοφσ ι αορτικισ βαλβίδασ, πνευμονικι υπζρταςθ, ιςτορικό πρόςφατθσ
καρδιοχειρουργικισ επζμβαςθσ (προ τριμινου), κακϊσ και οι μυοκαρδιοπάκειεσ, ι και
ιςάξιασ βαρφτθτασ ςυμπτωματολογία άλλθσ καρδιαγγειακισ πάκθςθσ.
3. Άτομα με ανκεκτικι αρτθριακι υπζρταςθ παρά τθ μζγιςτθ αγωγι.
4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάκεια ι και με χρόνια αναπνευςτικά νοςιματα μζτριου προσ
ςοβαροφ βακμοφ που εμπίπτουν ςτθν ακόλουκθ ι και ιςάξιασ βαρφτθτασ
ςυμπτωματολογία: αςκενείσ με άςκμα με 2 παροξφνςεισ κατά το τελευταίο ζτοσ, παρά τθ
μζγιςτθ αγωγι (με β διεγζρτθ και ειςπνεόμενο κορτικοειδζσ), αςκενείσ με ΧΑΠ που
βρίςκονται ςε οξυγονοκεραπεία κατ’ οίκον ι παρουςίαςαν 2 παροξφνςεισ κατά το
τελευταίο ζτοσ ι/και μία νοςθλεία ςε νοςοκομείο, αςκενείσ ςε μόνιμθ οξυγονοκεραπεία
για άλλεσ αναπνευςτικζσ πακιςεισ, ι και ιςάξιασ βαρφτθτασ ςυμπτωματολογία άλλθσ
πνευμονικισ πάκθςθσ.
5. Άτομα με αρρφκμιςτο ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Ιδίωσ ωσ προσ τα άτομα με αρρφκμιςτο
ςακχαρϊδθ διαβιτθ ωσ ενδεικτικζσ τιμζσ λαμβάνονται οι ακόλουκεσ: HbA1c του
τελευταίου 3μινου: ≥8.0% ι Μ.Ο. τιμϊν γλυκόηθσ αίματοσ ≥200 mg/dL τισ τελευταίεσ 7

θμζρεσ και αςκενείσ με μικρο/μακρο αγγειακζσ επιπλοκζσ, ι και ιςάξιασ βαρφτθτασ
ςυμπτωματολογία.
6. Άτομα που παρουςιάηουν βαριζσ νευρολογικζσ/νευρομυϊκζσ πακιςεισ.
7. Άτομα με χρόνια νεφρικι ανεπάρκεια τελικοφ ςταδίου, που υποβάλλονται ςε
εξωνεφρικι κάκαρςθ.
8. Άτομα με χρόνια θπατικι ανεπάρκεια (κίρρωςθ).
9. Άτομα με υψθλό δείκτθ μάηασ ςϊματοσ (BMI>40).
10. Άτομα που παρουςιάηουν ςοβαρι ανοςοκαταςτολι (ςυγγενι ι επίκτθτθ) ςφμφωνα με
τθ γνϊμθ του κεράποντοσ ιατροφ - Μεταμοςχευμζνοι που λαμβάνουν 2 ι περιςςότερα
ανοςοκαταςταλτικά φάρμακα – HIV αςκενείσ με CD4≤200/μL.
11. Αςκενείσ με διάγνωςθ νεοπλαςίασ κατά τθν τελευταία πενταετία ι που βρίςκονται υπό
χθμειοκεραπεία ι ακτινοκεραπεία, ι ανοςοκεραπεία.
12. Αςκενείσ με αιματολογικζσ
πολυμεταγγιηόμενα άτομα.

κακοικειεσ,

δρεπανοκυτταρικι

αναιμία

13. Γυναίκεσ που κυοφοροφν.

10. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Οδθγίεσ εφαρμογισ απλισ χειρουργικισ μάςκασ
Εφαρμογι αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ
ωςτόσ τρόποσ πλυςίματοσ χεριϊν
Οδθγίεσ ζνδυςθσ και αφαίρεςθσ ατομικοφ εξοπλιςμοφ προςταςίασ
Ψυχικι διαχείριςθ επιδθμίασ COVID-19 ςτο γενικό πλθκυςμό
11. Πθγζσ
World Health Organization
European Centre for Disease Prevention and Control
Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Τγείασ
Τπουργείο Τγείασ
Τπουργείο Εργαςίασ

και

