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ΘΕΜΑ: 

 
«Επικαιροποιθμζνεσ ενθμερωτικζσ οδθγίεσ για τα ςτελζχθ του Λ- ΕΛ.ΑΚΣ. εναρμονιςμζνεσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ (Εκνικόσ οργανιςμόσ Δθμόςιασ Τγείασ) για τον Νζο 
Κορονοϊό 2019 nCoV (Κίνα)». 

  Σχετ:    α)Αρικ. Πρωτ.: 2530.1/6276/2020/29-01-2020 ζγγραφο Υπθρεςίασ μασ. 
               β) Αρικ. Πρωτ.: 2530.1/15551/2020/04-03-2020 ζγγραφο Υπθρεςίασ μασ. 
 

Σε ςυνζχεια των προθγοφμενων οδθγιϊν ςασ γνωρίηουμε τα κάτωκι: 
Γενικά προλθπτικά μζτρα κατά τθσ διαςποράσ ιϊν του αναπνευςτικοφ, περιλαμβανομζνου του νζου 

κοροναϊοφ SARS-CoV-2, ςτο περιβάλλον του εργαςιακοφ χϊρου αναφζρονται κατωτζρω: 
Οδθγίεσ ατομικισ υγιεινισ: 

 Παραμονι κατ’ οίκον και αποχι από τθν εργαςία οποιουδιποτε ατόμου εμφανίηει ςυμπτϊματα 
λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ 

 Αποφυγι ςτενισ επαφισ, εφόςον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδιποτε άτομο εμφανίηει ςυμπτϊματα 
από το αναπνευςτικό, όπωσ βιχα ι πταρμό (φτζρνιςμα). 

 Αποφυγι επαφισ χεριϊν με τα μάτια, τθ μφτθ και το ςτόμα για τθ μείωςθ του κινδφνου μόλυνςθσ. 

 Αποφυγι κοινισ χριςθσ των μολυβιϊν, των ςτυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προςωπικϊν 
αντικειμζνων. 

 Σε βιχα ι φτζρνιςμα κάλυψθ τθσ μφτθσ και του ςτόματοσ με το μανίκι ςτο φψοσ του αγκϊνα ι με 
χαρτομάντιλο, απόρριψθ του χρθςιμοποιθμζνου χαρτομάντθλου ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων και 
επιμελζσ πλφςιμο των χεριϊν. 

 Τακτικό και επιμελζσ πλφςιμο των χεριϊν με υγρό ςαποφνι και ηεςτό νερό, για τουλάχιςτον 20 
δευτερόλεπτα, πριν τθ λιψθ τροφισ και μετά τθν επίςκεψθ ςτθν τουαλζτα, και προςεκτικό 
ςτζγνωμα χεριϊν με χάρτινεσ χειροπετςζτεσ μιασ χριςθσ και απόρριψι τουσ ςτουσ κάδουσ 
απορριμμάτων. 

 Εναλλακτικά του πλυςίματοσ χεριϊν, μπορεί να εφαρμοςτεί καλό τρίψιμο των χεριϊν με 
αντιςθπτικό αλκοολοφχο διάλυμα ι χαρτομάντιλα με αλκοόλθ. Το μπουκάλι με το αλκοολοφχο 
διάλυμα να βρίςκεται κοντά ςτθν είςοδο/ζξοδο τθσ εργαςίασ. 
 
Οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ: 

 Συςτθματικόσ και επαρκισ αεριςμόσ όλων των χϊρων. 

 Πζρα από τισ ςυνικεισ εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυχνόσ κακαριςμόσ των κοινόχρθςτων λείων 
επιφανειϊν που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά (π.χ. πόμολα, χεροφλια, κουπαςτι από ςκάλεσ ι 
κιγκλίδωμα, βρφςεσ κλπ) με κοινά κακαριςτικά, δθλαδι υγρό ςαποφνι και νερό, ι διάλυμα οικιακισ 
χλωρίνθσ 10% (1 μζροσ οικιακισ χλωρίνθσ αραιωμζνο ςε 10 μζρθ νερό) ι αλκοολοφχο αντιςθπτικό. 

 Χριςθ των ωσ άνω διαλυμάτων ι και ακόμα χριςθ αντιβακτθριδιακϊν μαντθλιϊν για κακαριςμό 
των ωσ άνω ςθμείων από τον κακζνα από μασ του ατομικοφ χϊρου εργαςίασ (γραφεία, πόμολα, 
τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ κτλ.)  

 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ να γίνονται με χριςθ γαντιϊν και ςτολι εργαςίασ και τα γάντια, μετά τθ 
χριςθ τουσ, να απορρίπτονται. 
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 Η χριςθ γαντιϊν μιασ χριςθσ δεν αντικακιςτά ςε καμιά περίπτωςθ το πλφςιμο των χεριών. 
Επιςθμαίνεται ότι οι παροφςεσ οδθγίεσ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τα διακζςιμα επιδθμιολογικά 

δεδομζνα και ενδζχεται να τροποποιθκοφν, κακϊσ εξελίςςεται θ επιδθμία. 
Επίςθσ ςυςτινεται θ εκ νζου εξζταςθ ςκοπιμότθτασ υπθρεςιακϊν ταξιδιϊν ςτο εξωτερικό κακϊσ και 

θ ενθμζρωςι τθσ Υπθρεςίασ μασ για τθν επιςτροφι ςτελεχϊν από υπθρεςιακά ταξίδια εξωτερικοφ από 
χϊρεσ που ςυμπεριλαμβάνονται κάκε φορά ςτισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, προκειμζνου τουσ δοκοφν 
εμπεριςτατωμζνεσ οδθγίεσ ανά περίπτωςθ. 

Τζλοσ ςυςτινεται θ αποφυγι ταξιδιϊν ςτο εξωτερικό για μθ υπθρεςιακοφσ λόγουσ (αναψυχι). 
 

Παρακαλείςκε για τθν ενυπόγραφι ενθμζρωςι του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ Υπθρεςιϊν ςασ . 
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