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Τί είναι
Οι κορωνοϊοί είναι μία μεγάλη οικογένεια ιών που 
μπορεί να προκαλέσουν νόσο τόσο στα ζώα, όσο και στον 
άνθρωπο. Ο νέος κορωνοϊός (COVID-19, nConV) είναι ένα 
νέο στέλεχος της οικογένειας των κορωνοϊών, που δεν 
είχε προηγουμένως αναγνωριστεί ως παθογόνο για τον 
άνθρωπο. Κι άλλα στελέχη της οικογένειας των κορωνοϊών 
έχουν προκαλέσει επείγουσες καταστάσεις διεθνώς, όπως 
ο SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), το 2003 και ο 
MERS (Middle East Respiratory Syndrome), το 2012.

Συμπτώματα 
Με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο ιός μπορεί να προκαλέσει 
ήπια γριπώδη συμπτωματολογία όπως: πυρετό, βήχα, δυσ-
κολία στην αναπνοή, μυαλγίες, καταβολή.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σοβαρή 
πνευμονία, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, 
σήψη και σηπτικό σοκ και θάνατος. Τα άτομα που ανήκουν 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, 
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονο-
πάθειες, ανοσοανεπάρκεια κ.λπ.) είναι πιθανότερο να εμφα-
νίσουν σοβαρή νόσο.

Τρόποι μετάδοσης
Το νέο στέλεχος κορονοϊού μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο με τα σταγονίδια από το βήχα ή το φτέρνισμα ή 
και την εκπνοή. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 
εντός 2 με 5 ημερών (μέγιστο χρονικό διάστημα 14 ημέρες) 
από τη μόλυνση. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι γνωστό 
ως χρόνος επώασης.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης μέσω των τροφίμων. 
Είναι όμως αναγκαίο το πλύσιμο των χεριών με νερό και 
σαπούνι πριν το μαγείρεμα ή την κατανάλωση φαγητού, 
μετά το βήχα, το φτέρνισμα ή το φύσημα της μύτης, μετά 
τη χρήση της τουαλέτας.

Είναι πιθανή η μετάδοση της νόσου με την επαφή με 
μολυσμένες από νέο κορωνοϊό Covid-19 επιφάνειες και στη 
συνέχεια άγγιγμα του στόματος, της μύτης ή των ματιών 
με τα χέρια, αν και αυτό δεν αποτελεί τον κύριο τρόπο 
μετάδοσης.

Όμως λόγω της φτωχής επιβίωσης του ιού στις επιφάνειες 
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη η μετάδοση μέσω τροφίμων 
ή πακέτων που έχουν διακινηθεί για ημέρες ή εβδομάδες 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή σε συνθήκες ψύξης ή 
κατάψυξης.

Με δεδομένο ότι ο SARS-Cov2 δεν επιβιώνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στις επιφάνειες, είναι εξαιρετικά 
χαμηλός ο κίνδυνος μετάδοσης από προϊόντα ή πακέτα που 
έχουν ταξιδέψει για ημέρες ή εβδομάδες σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Οι κορωνοϊοί μεταδίδονται κυρίως με 
σταγονίδια από το αναπνευστικό.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν 
τη μετάδοση του κορωνοϊού SARS– CoV2 μέσω επαφής με 
εισαγόμενα από προσβεβλημένη περιοχή προϊόντα/πακέτα, 
ούτε έχουν αναφερθεί κρούσματα που σχετίζονται με 
τέτοιο τρόπο μετάδοσης

Αντιμετώπιση 
Προς το παρόν, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό αυτόν, ούτε 
ειδική θεραπεία για τη νόσο που προκαλείται από τον  
COVID-19.

Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώ-
πισή της νόσου και τα αντιιϊκά δεν έχουν καμιά ένδειξη ως 
προληπτική θεραπεία.

Η θεραπεία (ξεκούραση, ενυδάτωση, αντιπυρετικά) στο-
χεύει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, ενώ η υποστη- 
ρικτική αγωγή των κρουσμάτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική.

Η πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της 
διασποράς και μετάδοσης του ιού.

Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης

• Δεν ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού 
συστήματος (βήχα, καταρροή, πυρετό, πονόλαιμο).

• Αποφεύγουμε χώρους συγχρωτισμού, επισκέψεις σε οικίες και παραμονή σε ανοιχτούς χώρους σε 
συνθήκες συγχρωτισμού.

• Αποφεύγουμε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

• Αποφεύγουμε αυστηρά τις επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

• Αποφεύγουμε αυστηρά την επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα. Εάν αυτό δεν είναι 
εφικτό, ακολουθούμε αυστηρά όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής (πολύ καλό και σχολαστικό πλύσιμο 
των χεριών, χρήση μάσκας ή τήρηση απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων).

• Πραγματοποιούμε τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών  με σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα.

• Όταν το σαπούνι και το τρεχούμενο νερό δεν είναι διαθέσιμα, συνιστάται η χρήση απολυμαντικού 
περιεκτικότητας σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%. 

• Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα μας, ιδιαίτερα με άπλυτα χέρια.

• Αποφεύγουμε την κοινή χρήση των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων, τηλέφωνων, 
πληκτρολόγιων, αντικείμενων εστίασης (ποτήρια, πιάτα κτλ.) και άλλων προσωπικών αντικειμένων

• Απαγορεύονται οι  χειραψίες.

• Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος 
του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους 
απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.

• Σε περίπτωση που εμφανίζουμε συμπτώματα λοίμωξης, όπως πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, δυσχέρεια 
αναπνοής, αποφεύγουμε την επαφή με άλλους ανθρώπους, δεν προσερχόμαστε για εργασία και 
αναζητούμε ιατρική βοήθεια.

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε χώρους με συγχρωτισμό όπως γραφεία, χώρους παραγωγής, 
λεωφορεία κτλ. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική και η τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 
μέτρων ανά άτομο, ενώ συνιστάται μη χρήση ανελκυστήρων.

Γενικά μέτρα προστασίας
από τον κορωνοϊό COVID-19 
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Πως τοποθετούμε σωστά την
χειρουργική μάσκα

Πώς να πλένουμε σωστά τα χέρια 
μας για τουλάχιστον 20 sec

Με αλκοολούχο διάλυμαΜε σαπούνι και νερό

Απλώστε καλή ποσότητα του
διαλύματος στην παλάμη σας

Βάλτε αρκετό σαπούνι Βρέξτε τα χέρια σας 
με νερό

Τρίψτε μεταξύ τους 
τις παλάμες

Τρίψτε ανάμεσα από τα 
δάκτυλα με τη δεξιά παλάμη 
πάνω από το αριστερό χέρι 

και αντίστροφα

Τρίψτε μεταξύ τους τις 
παλάμες ενώνοντας τα 

δάχτυλα

Ξεπλύνετε τα χέρια σας 
με νερό

Στεγνώστε καλά τα χέρια 
σας με πετσέτα μίας χρήσης. 
Χρησιμοποιήστε την πετσέτα 

για να κλείσετε τη βρύση

Όταν στεγνώσουν, τα χέρια 
σας είναι πλέον ασφαλή

Τρίψτε το πίσω μέρος των 
δακτύλων με τις παλάμες 

να κοιτάνε αντίθετα

Τρίψτε με περιστροφικές 
κινήσεις τους αντίχειρες 
με την παλάμη του άλλου 

χεριού

Τρίψτε τις παλάμες με 
περιστροφικές κινήσεις 
με σφιγμένα τα δάχτυλα
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Η ΧΑΛΚΟΡ, με γνώμονα όπως πάντα την προστασία του 
προσωπικού της και των συνεργατών της και στόχο τον 
περιορισμό διασποράς της λοίμωξης COVI-19, έλαβε 
επιπλέον μέτρα πρόληψης, που πρέπει να τηρούνται από 
όλους όπως:
• Άμεση σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Εκτάκτων 

Καταστάσεων της ΧΑΛΚΟΡ που έχει την αποκλει-
στική ευθύνη για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού 
στα πλαίσια λειτουργίας του τομέα σωλήνων 
χαλκού-ΧΑΛΚΟΡ και των εταιριών Fitco, Cablel 
Wires, Μεταλλουργική Ηπείρου.

• Ενημέρωση όλου του προσωπικού με έντυπες 
οδηγίες και συνεχή ανανέωση του εταιρικού 
εντύπου ‘’ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟ’’. Σήμερα βρίσκεται στην 4η Έκδοση.

• Διάθεση αντισηπτικών διαλυμάτων σε χώρους 
συνάθροισης όπως γραφεία, αίθουσες συναντήσεων, 
αίθουσες λήψης φαγητού, χώροι υγιεινής - αποδυ-
τήρια, τουαλέτες, λεωφορεία.  

• Δόθηκαν οδηγίες για την αποφυγή συνωστισμού 
σε κοινόχρηστους χώρους π.χ. κουζίνες, χώρους 
καπνίσματος, εστιατόρια, αποδυτήρια, χώρος ωρο-
μέτρησης στην είσοδο κ.λπ. 

• Αυξήθηκε ο αριθμός των λεωφορείων μεταφοράς 

προσωπικού ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά μόνο 
του 50% της συνολικής δυνατότητας σε κάθε λεω-
φορείο.

• Αναστάλθηκαν μέχρι νεοτέρας, ενημερωτικές/
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. 

• Απομακρύνθηκαν κατά προτεραιότητα εργαζόμενοι 
που ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες μετά από 
συνεννόηση με τον Ιατρό Εργασίας. 

• Ενθάρρυνση για εργασία από το σπίτι καθώς και 
προμήθεια επιπλέον φορητών υπολογιστών. 

• Αυστηρός περιορισμός επισκέψεων από εξωτε-
ρικούς συνεργάτες.

• Πραγματοποίηση συναντήσεων με απομακρυσμένη 
πρόσβαση (μέσω skype, WebEx, teleconferences 
κ.λπ.) αντί της φυσικής παρουσίας.

• Αποφυγή όλων των επαγγελματικών και ταξιδιών 
αναψυχής των εργαζομένων. 

• Χορήγηση γονικής άδειας λόγω κλειστών σχολείων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή 
αναθεωρείται από τις Αρχές.

• Καθημερινός καθαρισμός των επιφανειών των 
γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων από το 
συνεργείο καθαρισμού. 

Επιπλέον μέτρα περιορισμού
εξάπλωσης του κορωνοϊού 

COVID-19

• Καθημερινή απολύμανση από εξειδικευμένη εταιρία 
των κοινόχρηστων χώρων π.χ. κουζίνες, αποδυ-
τήρια, τουαλέτες.

• Συμπληρωματική απολύμανση (σε συνέχεια της κα- 
θημερινής των κοινόχρηστων χώρων) από εξειδι-
κευμένη εταιρία, των γραφείων, των κοινόχρηστων 
χώρων, του θυρωρείου, των εργοδηγείων και τμη-
μάτων παραγωγής κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.

• Διευθέτηση της ροής των εργαζομένων κατά τη 
λήξη της βάρδιας για την αποφυγή συνωστισμού στα 
αποδυτήρια και στην Πύλη με την παρουσία ατόμων 
ειδικά με αυτόν τον ρόλο.

• Υποχρεωτική χρήση χειρουργικής μάσκας από όλους 
τους εργαζόμενους και επισκέπτες σε όλους τους 
χώρους των εγκαταστάσεων (γραφεία, παραγωγή, 
αποθήκες κ.λπ.) ιδιαίτερα όταν έρχονται σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους, καθώς και στα προσωπικα 
αυτοκινητα με συνεπιβάτη και στα λεωφορεία.

• Περιορισμό της λειτουργίας των κλιματιστικων 
μονάδων εφόσον δεν υπάρχουν εξελίξεις που να 
δικαιολογούν την αναίρεση του. Σε κάθε περίπτωση 
προτιμάται ο φυσικός εξαερισμός και απαγορεύεται 
η ανακυκλοφορία του αέρα. 

• Δημιουργία Διαδικασίας Διαχείρισης εργαζόμενου 
που εμφανίζει συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης 
κατά την διάρκεια της βάρδιας του. 

• Δημιουργία ειδικού χώρου απομόνωσης για την 
φιλοξενία του εργαζόμενου με συμπτώματα της 
COVID-19 λοίμωξης μέχρι την αποχώρηση του από 
την εταιρία. 

• Οδηγίες προς τους εργαζόμενους που εμφανίσουν 
συμπτώματα της λοίμωξης να επικοινωνούν 
άμεσα με ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο για την 
πραγματοποίηση τεστ Κορωνοϊού (μοριακή μέθο-
δος) με κάλυψη των εξόδων από τη ΧΑΛΚΟΡ. 

• Στη περίπτωση που είναι αρνητικό το τεστ ο εργα-
ζόμενος ενημερώνει τον Ιατρό Εργασίας για την 

επιστροφή του για την τελική έγκριση. Αντίθετα αν 
είναι θετικό το τεστ να κινηθεί άμεσα η διαδικασία 
ελέγχου και των στενών επαφών του στον χώρο 
εργασίας οι οποίοι θα πρέπει να μπαίνουν σε 
απομόνωση στο σπίτι τους μέχρι τη λήψη του 
αποτελέσματος του δικού τους τεστ. 

• Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για άτομα που 
βρίσκονται σε απομόνωση λόγω ασθένειας ατόμου 
του στενού του οικογενειακού κύκλου.    

• Δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί, με δική του ευθύνη, 
να κάνει χρήση του ιδιωτικού του μέσου μεταφοράς, 
κάνοντας χρήση της πάγιας χρηματικής κάλυψης 
(καύσιμα και διόδια).

• Επικοινωνία με τους εξωτερικούς συνεργάτες, 
συμβασιούχους ή έκτακτους υπαλλήλους ώστε να 
ακολουθούν τους ιδίους κανόνες υγιεινής και δια-
χείρισης εργαζόμενου που εμφανίζει συμπτώματα 
COVID-19 λοίμωξης. 

• Αυστηρός έλεγχος εισόδου επισκεπτών στην Πύλη – 
Θυρωρείο με την χρήση ερωτηματολογίου, θερμικής 
κάμερας και ψηφιακού θερμομέτρου με υπέρυθρους 
σε όλες τις βάρδιες.

• Απαγόρευση εισόδου σε υπαλλήλους διανομής φα-
γητού (delivery) και ταχυμεταφορείς (courier) στις 
εγκαταστάσεις καθώς όλες οι συναλλαγές γίνονται 
στην Πύλη. 

• Προμήθεια χημικών WC για χρήση αποκλειστικά από 
τους οδηγούς των μεταφορικών εταιριών.

• Διάθεση σε όλους τους εργαζόμενους δυο ατομικών 
συσκευασιών αντισηπτικών διαλυμάτων τις οποίες 
θα έχουν τη δυνατότητα να επαναπληρώσουν από 
τις μεγαλύτερες συσκευασίες που υπάρχουνσε κάθε 
εγκατάσταση. 

• Δημιουργία δυο ειδικών εντύπων με οδηγίες για 
την αντιμετώπιση της λοίμωξης του Κορωνοϊού         
COVID-19 που απευθύνονται ειδικά στους κλάδους 
των υδραυλικών και των ψυκτικών.
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Οδηγός για ασφαλή, χωρίς 
επιπτώσεις στην υγεία μας

κατ’ οίκον εργασία

• Διαχωρίστε τον χώρο και τον χρόνο εργασίας από την 
υπόλοιπη ζωή στο σπίτι
• Ορίστε ένα δωμάτιο-χώρο ως χώρο εργασίας σας
Μεριμνήστε για επαρκή αερισμό, άνετη θερμοκρασία και 
σωστό φωτισμό (μην τοποθετείτε την οθόνη απέναντι 
από την πηγή φωτός)

• Οργανώστε το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα και 
το ωράριο εργασίας σας, ενημερώνοντας σχετικά τον 
προϊστάμενό σας
Επικοινωνήστε τακτικά με τους συνεργάτες σας

• Δημιουργήστε μια κατά τον δυνατόν εργονομική θέση 
εργασίας
Κάθισμα με βασικά εργονομικά χαρακτηριστικά, κατάλ-
ληλη επιφάνεια εργασίας, χρήση βάσης για τον φορητό 
Η/Υ

Η ΧΑΛΚΟΡ έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς από τους εργαζομένους της να εργάζονται 
αυτή την περίοδο από το σπίτι. Η φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας κατά την 
εργασία στο σπίτι κρίνεται αναγκαία. 

Συζητήστε με τους δικούς σας, κάντε δραστηριότητες εντός σπιτιού, επικοινωνήστε μέσω βιντεοκλήσης με φίλους 
και συγγενείς, χαλαρώστε.

• Διατηρήστε σωστή ουδέτερη στάση σώματος
Αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι η αλλαγή στάσεων βοηθάει 
στην αλλαγή σημείων πίεσης και διευκολύνει τη ροή του 
αίματος. 

• Καταναλώστε υγιεινά γεύματα και σνακ
Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική για ισχυρό ανοσο-
ποιητικό σύστημα. Τα φυσικά τρόφιμα είναι οι καλύτερες 
πηγές θρεπτικών συστατικών, ενώ οι αυστηρές δίαιτες 
χαμηλών θερμίδων καταπονούν το ανοσοποιητικό και 
αυξάνουν το ρίσκο προσβολής από ιώσεις.

• Δημιουργήστε χρόνο για τον εαυτό σας και τους οικεί-
ους σας
• Κάντε σύντομα διαλείμματα και πραγματοποιείστε 
άσκηση και διατάσεις τακτικά

Προτεινόμενη στάση σώματος
 κατά την εργασία

Η κορυφή της οθόνης 
να είναι στο ύψος των 
ματιών

Η οθόνη να έχει 
απόσταση ίση με το 
ύψος των χεριών

Ίσια πλάτη

Μικρή κλίση των 
καρπών

Οι αγκώνες κοντά στο 
σώμα 

Η πλάτη του 
καθίσματος να 
υποστηρίζει τη μέση
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Tο ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα διαθέσει σε πρώτη φάση ποσό 650.000 
ευρώ σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα, για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 

Με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση της μεγάλης 
κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την εξάπλωση 
του νέου κορωνοϊού, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- ΒΙΟΧΑΛΚΟ αποφάσισε να προχωρήσει, σε πρώτη φά-
ση, σε δωρεά ύψους 650.000 ευρώ σε νοσοκομειακό 
εξοπλισμό και αναλώσιμα - για την ενίσχυση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας- καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες, 
κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς. 

Εκφράζει έτσι, την επιθυμία του να σταθεί στο πλευρό 
των δοκιμαζομένων ασθενών, ιατρών, νοσηλευτών και 
του εν γένει  προσωπικού των νοσοκομείων της πατρίδας 
μας, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Το ποσό της δωρεάς συγκεντρώθηκε από τη συνδρομή 
των θυγατρικών εταιριών της VIOHALCO και συγκεκρι-
μένα από τις εταιρίες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. με το ποσό των 
400.000 ευρώ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. με το ποσό των 
160.000 ευρώ και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με το 
ποσό των 90.000 ευρώ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ 
ΜΙΧΑΉΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

Δωρεά 650.000 ευρώ
σε νοσοκομειακό εξοπλισμό 

και αναλώσιμα

https://www.halcor.com/el/press-center/news
https://www.halcor.com/el/press-center/news
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