
 

 

Κύριες δράσεις σε σχέση με τον κορωνοϊό Covid-19 
 

  Οινόφυτα, 13/3/2020 
 
Στο παρόν σημείωμα παρατίθενται συνοπτικά τα κυριότερα σημεία για τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, 
ή εκκρεμούν προς άμεση εφαρμογή, σχετικά με την διαχείριση του κορωνοϊού COVID-19.  Ευνόητο είναι, ότι 
το ευρύτερο σχέδιο δράσεως που έχει διανεμηθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις της εταιρείας μας όπως και το 
παρόν ενημερωτικό έντυπο θα αναθεωρείται, αναλόγως της επικαιρότητας και των δεδομένων που θα 
προκύπτουν. 
 

▪ Ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού της εταιρίας από τον Φεβρουάριο 2020 με αποστολή 

μηνύματος, ανάρτηση συγκεκριμένων οδηγιών στους πίνακες ανακοινώσεων και διανομή των οδηγιών 

σε έντυπη μορφή σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση.  

▪ Ενεργοποίηση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων ειδικά για την διαχείριση του κορωνοϊού και κατάρτιση 

ευρύτερου σχεδίου δράσεως.  

▪ Δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης υπόπτου κρούσματος από εργαζόμενους.  Κύριος σκοπός της είναι να 

οδηγήσει το φορέα του ύποπτου κρούσμα στο δωμάτιο απομόνωσης και να απολυμάνει αν απαιτηθεί 

τον χώρο που εργαζόταν.  

▪ Διαμόρφωση ειδικού χώρου σε κάθε εγκατάσταση ώστε να φιλοξενήσει το φορέα κάθε ύποπτου 

κρούσματος μέχρι να μεταβεί για εξετάσεις σε εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό με ιδιωτικό μέσο 

μεταφοράς ή εξεύρεση εξωτερικού μέσου μεταφοράς.  

▪ Σε περίπτωση που εργαζόμενος παρουσιάσει συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας, δύσπνοια, 

αρθραλγία, μυαλγία, καταρροή κατά την διάρκεια της εργασίας του, ο Προϊστάμενος ενημερώνει 

άμεσα την ομάδα διαχείρισης ύποπτου κρούσματος που με την χρήση γαντιών μιας χρήσης και μάσκας 

συνοδεύει τον εργαζόμενο στο χώρο απομόνωσης, αφού προηγουμένως έχει κάνει και ο ίδιος χρήση 

μέσων ατομικής προστασίας (μάσκα και γάντια).  Άλλο μέλος της ομάδας διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος φροντίζει για την μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του συναδέλφου από τα 

αποδυτήρια και τον χώρο εργασίας του, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα. 

▪ Οι εργαζόμενοι που είναι άρρωστοι (πυρετός, βήχας, δύσπνοια, αρθραλγία, μυαλγία, καταρροή) ή 

εμφανίζουν συμπτώματα οξείας αναπνευστικής νόσου συστήνεται να παραμείνουν στο σπίτι και να 

ενημερώσουν τον Προϊστάμενό τους και τον Ιατρό Εργασίας κ. Δ. Θεοδώρου (6937 04 11 97) ή τον 

ΕΟΔΥ – Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (210 5212054, 210 5212000, 1135), για παροχή οδηγιών. 

Σε κάθε περίπτωση απέχουν από την εργασία τους μέχρι την πλήρη ανάρρωση τους. Πριν την 

επιστροφή στην εργασία τους απαιτείται επικοινωνία με τον Ιατρό Εργασίας ή την Ιατρό κα. Ε. 

Μωραϊτου (697 440 3723). 

▪ Διάθεση δοχείων με αντισηπτικά διαλύματα σε όλους τους χώρους συνάθροισης (κοινόχρηστους 

χώρους γραφείων, εργοδηγεία, θυρωρεία Πύλης, σημεία κτυπήματος κάρτας εισόδου/εξόδου, 

αίθουσες συναντήσεων, χώροι υγιεινής – αποδυτήρια, τουαλέτες, λεωφορεία).   

▪ Γενικά ενθαρρύνεται γενικότερα η εργασία από το σπίτι σε περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και 
υπάρχει η πρότερη έγκριση του Προϊσταμένου. 

▪ Επισημαίνεται η δυνατότητα χρήσης γονικής άδειας λόγω κλειστών σχολείων σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και όπως αυτή αναθεωρείται από τις Αρχές. 

▪ Καθημερινός καθαρισμός των επιφανειών των γραφείων και των κοινόχρηστων χώρων  το βράδυ από 
το συνεργείο καθαρισμού με κατάλληλα υλικά για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.  

▪ Επιπλέον καθημερινός ενδιάμεσος καθαρισμός το πρωί σε κοινόχρηστους χώρους π.χ. κουζίνες, 
τουαλέτες, ασανσέρ, κουπαστές σε σκάλες.  

▪ Αναστολή, μέχρι νεοτέρας, εκδηλώσεων ή ενημερωτικών/εκπαιδευτικών συναντήσεων ανεξαρτήτως 
αριθμού εργαζομένων. 

▪ Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη ανηλίκων τέκνων στους χώρους εργασίας.  

▪ Απολύμανση από εξωτερικό συνεργάτη των χώρων γραφείων (διοίκησης, παραγωγής, συντήρησης, 
ποιοτικός έλεγχος κτλ.), Θυρωρείων, Αποθηκών, Εργοδηγείων, Τουαλετών, Αποδυτήριων, Εστιατορίων 
κάθε 7 ημέρες με προοπτική να αυξηθεί η συχνότητα ανάλογα της διασποράς του ιού. 



 

  

▪ Τα λεωφορεία θα απολυμαίνονται κάθε μέρα από εξειδικευμένο συνεργείο, που αποδεδειγμένα 
χρησιμοποίει υλικά κατάλληλα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού. 

▪ Τα λεωφορεία (επιφάνειες, βραχίονες καθισμάτων, χειρολαβές κτλ.) θα καθαρίζονται  μετά από κάθε 
δρομολόγιο με την χρήση απολυμαντικών για χώρους και επιφάνειες.  

▪ Αύξηση του αριθμού  λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού, ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση πολλών 
εργαζομένων σε αυτά. 

▪ Η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο στο λεωφορείο είναι υποχρεωτική. 
▪ Δίνεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί, με δική του ευθύνη, να κάνει χρήση του ιδιωτικού του μέσου 

μεταφοράς και όχι των εταιρικών λεωφορείων για τις μετακινήσεις του από και προς την εταιρία, 
κάνοντας χρήση της πάγιας χρηματικής κάλυψης (καύσιμα και διόδια) βάση της εγκεκριμένης πολιτικής 
που προσφέρει η εταιρία και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες στάθμευσης που προσφέρει η 
περιοχή. 

▪ Τα επαγγελματικά ταξίδια περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τις εταιρικές επιχειρησιακές 
ανάγκες, εφόσον έχει παρασχεθεί άδεια από την Γενική Διεύθυνση και εφόσον ο εργαζόμενος δεν 
παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα. 

▪ Αποφυγή των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, ειδικά σε περιοχές που έχει αναφερθεί πλήθος 
κρουσμάτων. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ για την επικαιροποιημένη 
λίστα των περιοχών με συνεχιζόμενη μετάδοση της νόσου. 

▪ Κάθε επισκέπτης κατά την άφιξη του στην Πύλη της εταιρείας συμπληρώνει σχετικό  ερωτηματολόγιο 
(διαθέσιμο σε 2 τουλάχιστον γλώσσες) για να κριθεί αν είναι ύποπτος κρούσματος σύμφωνα με τον 
ορισμό του ΕΟΔΥ. 

▪ Στην Πύλη θα γίνεται λήψη της θερμοκρασίας (ει δυνατόν) από νοσηλευτικό προσωπικό και 
απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε έχει πυρετό > 37,5o C καθώς και σε επισκέπτες από 
χαρακτηρισμένες περιοχές και χώρες όπως Κίνα, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ιράν, 
Ιταλία, Ισραήλ, Αίγυπτος. Η θερμομέτρηση θα αφορά το σύνολο των εισερχομένων στην εταιρεία 
συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων. 

▪ Η διαχείριση εγγράφων στα Θυρωρεία θα γίνεται μόνο από το παράθυρο.  Χορηγήθηκαν μάσκες και 
γάντια μιας χρήσης στους εργαζόμενους των Θυρωρείων. 

▪ Προμήθεια χημικών τουαλετών προς χρήση αποκλειστικά από τους οδηγούς μεταφορικών εταιριών 
στους χώρους μακράς αναμονής και του τυχόν ύποπτου κρούσματος δίπλα στο χώρο απομόνωσης.  

▪ Παραμονή των οδηγών νταλικών μέσα στην καμπίνα τους κατά την διάρκεια της 
φόρτωσης/εκφόρτωσης και χρήση μάσκας και γαντιών.  

▪ Συστήνεται η αποφυγή παραγγελιών από μαγαζιά προμήθειας φαγητού/καφέ κτλ.  Σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό η παραλαβή θα γίνεται στην Πύλη από τον εργαζόμενο της εταιρίας.  

▪ Οι υπάλληλοι εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier) θα κάνουν χρήση των ατομικών μέσων προστασίας 
(μάσκα και γάντια) κατά την παράδοση και παραλαβή της αλληλογραφίας και των δεμάτων. Το ίδιο 
ισχύει και για τις εταιρείες παροχής μικρογευμάτων ή αναπλήρωσης τροφίμων και αναψυκτικών. 

▪ Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση συναντήσεων μέσω skype, 
WebEx, teleconferences κλπ. αντί της φυσικής συνάθροισης. 

▪ Αν η αναβολή της συνάντησης είναι αδύνατη, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας 
τρόπους προφύλαξης όπως: αποφυγή επαφής, ολιγομελή παρουσία συναδέλφων μέσα στην αίθουσα 
κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας περίπου 2 μέτρα,  σε περίπτωση που χρειαστεί να  βήξουν ή 
φτερνιστούν να χρησιμοποιούν τον αγκώνα τους, διεξαγωγή συνάντησης στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, 
μη ανταλλαγή εγγράφων κλπ. 

▪ Επικοινωνία με τους εξωτερικούς συνεργάτες, συμβασιούχους ή έκτακτους υπαλλήλους ώστε να 
ακολουθούν τους ιδίους κανόνες υγιεινής και διαχείρισης ύποπτου κρούσματος. 

Η εταιρεία μας στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων της και των συνεργατών της κάτι που απαιτεί 
τη κατανόηση και τη πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.  Τονίζεται δε, ότι η συλλογική ευθύνη 
δεν υποκαθιστά την ατομική, πράγμα που κάνει απαραίτητη την αίσθηση καθήκοντος όλων μας. 

 

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας 


