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1. Εισαγωγή 

Ο παρόν οδηγός έχει ετοιμασθεί από την ομάδα συμβούλων της ΙΗΕ Innovative Hospitality 

Education σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και έχει ως 

σκοπό να περιγράψει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και διαδικασίες αντιμετώπισης της 

COVID-19 μετά την επαναλειτουργία των χώρων εστίασης. Επίσης περιλαμβάνει απαραίτητες 

ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης ενός κρούσματος της πανδημίας. 

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται προέρχονται μόνο από επίσημες πηγές όπως το 

Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υφυπουργείο Τουρισμού, Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας της Ελλάδας.  Οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν 

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα 

που εκδόθηκαν. 

Σε καμία περίπτωση το κείμενο αυτό δεν αντικαθιστά τις επίσημες αποφάσεις και μέτρα τα οποία 

εξαγγέλλει το κράτος και οι αρμόδιες αρχές του.  

Επίσης τα μέτρα και οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με παρόμοια μέτρα τα οποία 

θα λαμβανονται από τους συνεργάτες των χώρων εστίασης όπως προμηθευτές και 

υπεργολάβους. 

Το κείμενο αυτό χρήζει τακτικών αναθεωρήσεων ένεκα των ραγδαίων εξελίξεων στη διάδοση της 

Covid-19 αλλά και στις περιορισμένες μελέτες που είναι διαθέσιμες.  

 

2. Η δέσμευση της επιχείρησης  

Σκοπός της επιχείρησης είναι να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, η επιχείρηση, αλλά 

και η ευρύτερη κοινωνία με τη λήψη των εκάστοτε ενδεικνυόμενων μέτρων για να θωρακιστεί η 

υγειά όλων μας.   

Η διεύθυνση της επιχείρησης έχει νομική και ηθική ευθύνη για την προστασία όλων από τον 

Covid-19  και για αυτό: 

• Ενημερώνεται για τις εξελίξεις  

• Αξιολογεί συνεχώς  τους κίνδυνους 

• Λαμβάνει μέτρα πρόληψης και ελέγχου 

• Ενημερώνει και εκπαιδεύει ορθά τους εργαζομένους και συνεργάτες 

• Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κρούσμα εντός της επιχείρησης και να λάβει επιπρόσθετα 

μέτρα 

• Εφαρμόζει τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και τις καλές πρακτικές 

• Αναπτύσσει και διατηρεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και κουλτούρας σεβασμού και 

αλληλοϋποστήριξης 
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3. Βασικές γνώσεις για τον covid-19 

Η μετάδοση του ιού γίνεται από άτομο σε άτομο μέσω του αναπνευστικού, με σταγονίδια από τη 

μύτη ή το στόμα, από άτομα που βήχουν ή φτερνίζονται. Για αυτό τον λόγο οι πιθανότητες 

μετάδοσης από κάποιο άτομο με συμπτώματα είναι περισσότερες. Η μετάδοση από ένα 

ασυμπτωματικό άτομο που μπορεί να φέρει τον ιό είναι πολύ χαμηλή. Χαμηλός είναι και ο 

κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω κοπράνων. 

Η στενή επαφή ορίζεται ως η άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (π.χ. 

χειραψία), επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή παραμονή σε κλειστό χώρο με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα COVID-19 σε απόσταση <2m και για διάστημα >15 λεπτά και  απροφύλακτη επαφή με 

μολυσματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος (πχ εμέσματα) 

Η περίοδος επώασης του ιού είναι ο χρόνος από την στιγμή που μολύνεται κάποιος από τον ιό 

μέχρι την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου. Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 

2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες.  

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της Covid-19 είναι ο πυρετός, ο βήχας και η δύσπνοια. Ένα 

άλλο αρκετά συχνό σύμπτωμα είναι η διάρροια, η οποία προκαλείται από το νέο κορωνοϊό SARS-

CoV-2, σύμφωνα με μια νέα κινεζική επιστημονική μελέτη. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να βοηθήσει 

στην πιο έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου, αλλά και στην πιο αποτελεσματική 

απομόνωση κρουσμάτων που θα μπορούσαν να περάσουν κάτω από το «ραντάρ» λόγω της 

έλλειψης αναπνευστικών συμπτωμάτων. Η ύπαρξη συμπτωμάτων, όπως η διάρροια πρέπει να 

γεννάει υποψίες για λοίμωξη Covid-19, ακόμη κι αν δεν έχουν εμφανιστεί αναπνευστικά 

συμπτώματα.  

 

 

 

 

 

 

Οι περισσότεροι ασθενείς (περίπου το 80%) εμφανίζουν ήπια νόσο. Σοβαρή νόσο είναι 

πιθανότερο να εμφανίσουν τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, 

καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες). Σε περίπτωση 

βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί 

νοσηλεία σε νοσοκομείο. Και σε αυτή την περίπτωση οι περισσότεροι ασθενείς φαίνεται να 

θεραπεύονται χωρίς πολύ σοβαρές επιπλοκές. Να τονιστεί ότι το ποσοστό θνησιμότητας είναι 

χαμηλό και είναι περίπου 2%. 
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4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων 

4.1 Δικαιώματα εργαζομένων 

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να εκπαιδεύονται και ενημερώνονται από τον εργοδότη για τους 

κινδύνους από τον Covid-19 και για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης που πρέπει 

να λαμβάνονται στο χώρο εργασίας. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα 

ενημέρωσης για τον ιό Covid-19. 

 

4.2 Υποχρεώσεις εργαζομένων 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα 

για την προστασία της υγείας τους και να συνεργάζονται με τις ενδεδειγμένες υπηρεσίες που 

ορίζονται από τον εργοδότη για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

Ειδικότερα, έχουν υποχρέωση να: 

▪ λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που έχουν καθοριστεί 

από την εκτίμηση του κινδύνου και αφορούν, μέτρα ατομικής υγιεινής και ατομικής 

προστασίας, μέτρα φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης από τους συναδέλφους και 

τους εξωτερικούς συνεργάτες, αερισμού χώρων εργασίας, καθαρισμού επιφανειών και 

προσωπικών αντικειμένων στους χώρους εργασίας. 

▪ Προβαίνουν σε συστηματικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι 

τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα ή αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, να κάνουν 

χρήση κάποιου αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας μεγαλύτερη από 60% σε 

οινόπνευμα. Το πλύσιμο χεριών πρέπει να γίνεται σχολαστικά πριν την είσοδο και έξοδο από 

το χώρο εργασίας και κάθε φορά πριν την είσοδο και έξοδο από τον χώρο σίτισης. 

▪ Αποφεύγουν να ακουμπούν με τα χέρια τη μύτη, το στόμα και τα μάτια. 

▪ Καλύπτουν το στόμα και τη μύτη με το μανίκι λυγισμένου αγκώνα (όχι με το χέρι) ή με 

χαρτομάντιλο, σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, απορρίπτουν το χαρτομάντιλο σε κάδο 

απόρριψης με κάλυμμα και στο τέλος πλένουν τα χέρια με νερό και σαπούνι ή όταν τα χέρια 

δεν είναι εμφανώς λερωμένα, να κάνουν χρήση κάποιου αλκοολούχου διαλύματος 

περιεκτικότητας μεγαλύτερη από 60% σε οινόπνευμα. 

▪ Χρησιμοποιούν τα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. μάσκα, γάντια κ.α.) σε περίπτωση που 

απαιτούνται με βάση την εκτίμηση του κινδύνου και έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τον 

εργοδότη, 

▪ Απορρίπτουν με ασφαλή τρόπο αναλώσιμα υλικά (π.χ. μέσα ατομικής προστασίας) σε 

κάδους απόρριψης με καλύμματα που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους εργασίας με την 

ένδειξη μολυσματικά απόβλητα. 

▪ Δεν προσέρχονται στους χώρους εργασίας όταν έχουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, πόνο 

στο στήθος, πονόλαιμο, διάρροιες) και ενημερώνουν άμεσα τον εργοδότη. 

▪ Μέλη του προσωπικού τα οποία είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα ή μέλη του νοικοκυριού 

τους και συγκάτοικοι, ενημερώνουν την επιχείρηση και αυτό-απομονώνονται.   
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▪ Αποφεύγουν ή περιορίζουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό συναντήσεις και γενικά 

συναθροίσεις. Συναντήσεις που δεν μπορούν να αποφευχθούν, να είναι όσο το δυνατό πιο 

σύντομες. Επιλέγουν επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων, τηλεφωνικών επικοινωνιών ή 

διαβιβάζουν αλληλογραφία με ηλεκτρονικά συστήματα. 

▪ Τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον 2m από πελάτες, συναδέλφους, προμηθευτές κ.α. Οπού 

αυτό δεν είναι δυνατό εφαρμόζουν επιπρόσθετα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα και 

γάντια).    

▪ Αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε άλλους χώρους εργασίας (π.χ. γραφεία, αποθήκες). 

▪ Αποφεύγουν φυσικές επαφές όπως χειραψίες, εναγκαλισμούς και φιλιά. 

▪ Αποφεύγουν χειρωνακτική διακίνηση των φακέλων, δεμάτων, αντικειμένων, φορτίων. 

▪ Χρησιμοποιούν κλιμακοστάσια για κάθετες μετακινήσεις μεταξύ ορόφων κτιρίων, όπου είναι 

εφικτό, αντί ανελκυστήρων. 

▪ Τηρούν τις διευθετήσεις για εργασία σε ολιγομελείς, κατά το δυνατό, σταθερές ομάδες 

εργασίας και σε σταθερές ομάδες με εναλλαγή βάρδιας. 

▪ Εισάγουν φρέσκο αέρα στον χώρο εργασίας τους καθημερινά και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα εκεί που είναι εφικτό. Αποφεύγουν χρήση κλιματιστικών συστημάτων που 

ανακυκλώνουν αέρα. 

▪ Τηρούν τα ωράρια κλιμακωτής διακοπής εργασιών ή κλιμακωτών διαλειμμάτων για τη λήψη 

γευμάτων ή/και ανάπαυσης. 

▪ Φροντίζουν για την προσωπική καθαριότητα των επιφανειών επαφής χεριών (πάγκοι, 

τραπέζια, γραφεία, πόμολα πορτών, διακόπτες, συσκευές τηλεφώνων, κομβία, 

πληκτρολόγια κ.λπ.) με απολυμαντικό ή απολυμαντικά μαντηλάκια στο μέτρο του εύλογα 

εφικτού και συμπληρωματικά των διαδικασιών καθαριότητας των χώρων. 

▪ Εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής των τουαλετών όπως κλείσιμο του καπακιού της τουαλέτας 

μετά τη χρήση και πριν την ενεργοποίηση του καζανακιού και αποφυγή χρησιμοποίησης 

μηχανημάτων αέρα (air jets) για το στέγνωμα των χεριών. 

▪ Καθαρίζουν τα προσωπικά αντικείμενα (κινητά τηλέφωνα, τσάντες, γυαλιά) με απολυμαντικό 

ή απολυμαντικά μαντηλάκια. 

▪ Αποφεύγουν άσκοπα αγγίγματα αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούν στον χώρο εργασίας. 

 

5. Διοικητικά και οργανωτικά μέτρα  

▪ Αναθεώρηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων για τη μετάδοση και 

εξάπλωση του ιού σύμφωνα με τις εκάστοτε εξελίξεις και να καθορίζει τα κατάλληλα και 

επαρκή προληπτικά και προστατευτικά μέτρα στον χώρο εργασίας. 

▪ Προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία, στο οποίο 

να περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες, μέθοδοι εργασίας και πληροφορίες σχετικά με την 
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προστασία των εργαζομένων και την εφαρμογή των προληπτικών και προστατευτικών 

μέτρων. 

▪ Δημιουργία πολιτικής και εγχειρίδιου πρόληψης από τον Covid-19 και ανανέωση του όταν 

το απαιτούν οι συνθήκες. 

▪ Ετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων Covid19.  Ανανέωση του καταλόγου επικοινωνίας εκτάκτων αναγκών. 

▪ Ενημέρωση του  Υπευθύνου Ασφάλειας και Υγείας ή Λειτουργού Ασφάλειας (για εταιρείες 

που εργοδοτούν πέραν των 200 ατόμων) καθώς και των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας 

και Υγείας για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Covid-19. Με τη σειρά τους θα 

ενημερώνουν τους συναδέλφους τους για τα μέτρα προφύλαξης και θα συμβάλλουν στην 

εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους, πελάτες, συνεργάτες και επισκέπτες. 

▪ Ορισμός ομάδας διαχείρισης κρίσεων για λήψη άμεσων αποφάσεων σε σχέση με τον 

Covid-19.  

▪ Χρήση λίστας ελέγχου σε σχέση με τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται στον χώρο εργασίας. 

▪ Εφαρμογή διαδικασιών επίβλεψης της εφαρμογής όλων των προληπτικών και 

προστατευτικών μέτρων. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν πρόσωπα που 

έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 

και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 

▪ Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και κουλτούρας σεβασμού και αλληλοϋποστήριξης. 

▪ Χειρισμός θεμάτων με πρώτη έγνοια την ασφάλεια και υγειά όλων, την ευαισθησία και την 

πρόληψη. 

▪ Εφαρμογή νέων ειδικών διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης όλων των χώρων  

εστίασης, κουζίνας χώρων υγιεινής.   

▪ Τήρηση στοιχείων καθαρισμού χώρων (ημερομηνία και συχνότητα καθαρισμού, όνομα 

καθαριστή / καθαρίστριας).  

▪ Έλεγχος και τήρηση ημερήσιου αρχείου καταγραφής θερμοκρασίας των εργαζομένων. 

▪ Παρακολούθηση από τη διεύθυνση της εταιρείας πιθανών συμπτωμάτων εργαζομένων, και 

συνεργατών.  Παροχή ανάλογων οδηγιών. 

▪ Υποβολή από τους προμηθευτές και υπεργολάβους των μέτρων τα οποία λαμβάνουν για 

πρόληψη και καταστολή μετάδοσης του ιού.  

 

6. Ενημέρωση, εκπαίδευση, επικοινωνία και στήριξη 

▪ Ολοκληρωμένη ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα όπως: 

• Συμπτώματα Covid-19 (να δίνεται και γραπτώς)  

• Πηγές και τρόποι μετάδοσης της Covid-19 
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• Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας βάση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων  

• Πολιτική και διαδικασίες του χώρου εστίασης 

• Βασικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου 

• Μέτρα φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης 

• Μετρά ατομικής προστασίας 

• Οδηγίες χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού 

• Εξυπηρέτηση πελατών   

• Καθαριότητα προσωπικών αντικειμένων που φέρουν ή βρίσκονται στο χώρο εργασίας 

• Σχέδιο δράσης σε περίπτωση που ένα άτομο παρουσιάσει συμπτώματα (συνάδελφος ή 

πελάτης)  

▪ Ορθή ενημέρωση συνεργατών και πελατών. 

▪ Ανάρτηση ειδικής σήμανσης (ενημερωτικά γραφήματα) ή άλλες προσβάσιμες 

πληροφορίες, μπροστά από την είσοδο του καταλύματος, ώστε να ενημερώνονται οι 

πελάτες σχετικά με τις ενδείξεις και τα συμπτώματα της COVID-19, πλύσιμο των χεριών, 

εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής, τήρηση μέτρων φυσικής και κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και να καθοδηγούνται σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν εάν εμφανίσουν 

συμπτώματα. Επίσης συστήνεται όπως δίνεται ενημέρωση προς τους πελάτες εάν αυτοί 

είχαν συμπτώματα συμβατά με την COVID-19 ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με άτομο με 

COVID-19 κατά τις 14 ημέρες πριν από την επίσκεψη τους στο χώρο εστίασης να μην 

εισέρχονται. Η επιχείρηση θα μπορούσε επίσης να παρέχει φυλλάδια με τις πληροφορίες 

αυτές. 

▪ Στα ηλικιωμένα μέλη του προσωπικού και σε εκείνα με προδιάθεση λόγω χρόνιων παθήσεων 

(π.χ. καρδιαγγειακές και πνευμονικές παθήσεις, ανοσοανεπάρκεια, πρόσφατη αγωγή κατά 

του καρκίνου) θα πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να ανατίθενται δραστηριότητες που 

μειώνουν την επαφή με τους πελάτες. 

▪ Εφαρμογή προγραμμάτων ψυχολογικής στήριξης των εργαζομένων εκεί όπου είναι 

αναγκαίο.  

▪ Παροχή καθοδήγησης για τον τρόπο επιστροφής στην εργασία εργαζομένων που έχουν 

νοσήσει ή είχαν τεθεί σε περιορισμό.  

 

7. Τεχνικά μέτρα 

▪ Παρουσία ικανοποιητικού αριθμού σταθμών απολύμανσης των χεριών με τρεχούμενο νερό 

και σαπούνι ή και με αντιβακτηριακό ζελέ (εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα όπως 

οινόπνευμα 70%) σε εμφανή σημεία εισόδου και εξόδου των χώρων εργασίας και εντός των 

χώρων εργασίας καθώς και εκεί όπου υπάρχουν διευκολύνσεις καθαρισμού. Εάν ο 

μηχανισμός της εισόδου είναι αυτόματος, το αντισηπτικό διάλυμα να τοποθετηθεί στην 

εσωτερική πλευρά της εισόδου. Εάν κατά την είσοδο στη εργασία απαιτείται άνοιγμα της 

πόρτας με χερούλι, η τοποθέτηση διαλύματος να γίνει και από τις δύο πλευρές (έσω και έξω 

της πόρτας εισόδου). 
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▪ Χρήση ανέπαφων θερμομέτρων για υποχρεωτική θερμομέτρηση του προσωπικού και 

προαιρετικά του κοινού στην είσοδο.  

▪ Να υπάρχει στο χώρο εστίασης διαθέσιμο και άμεσα προσβάσιμο επαρκές αναλώσιμο υλικό 

για την πρόληψη των λοιμώξεων όπως θερμόμετρα, σαπούνι, χαρτοπετσέτες, απλές 

χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού 

επιφανειών. 

▪ Τα ατομικά ρούχα εργασίας και ΜΑΠ να φυλάσσονται στον χώρο εργασίας ξεχωριστά από 

τα προσωπικά καθημερινά ρούχα του/της. 

▪ Τοποθέτηση κάδων απόρριψης με καλύμματα στα σημεία εισόδου και εξόδου του χώρου 

εργασίας και σε περίοπτα σημεία εντός του χώρου εστίασης.  

▪ Αξιοποίηση μέσω τηλεδιασκέψεων, τηλεφωνικών επικοινωνιών  ή διαβίβαση αλληλογραφίας 

με ηλεκτρονικά συστήματα μεταξύ εργαζομένων και μεταξύ εργαζομένων και εξωτερικών 

συνεργατών.  

▪ Συστήνεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας για αυτοματοποίηση λειτουργιών όπως 

επικοινωνία, πληρωμές, κτλ.  

▪ Συστήνεται η παραχώρηση σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστών εργαλείων και εξοπλισμού 

εργασίας, τακτικός καθαρισμός των εργαλείων, ειδικά πριν από την παράδοση σε άλλο 

πρόσωπο.  

 

8. Μέτρα αερισμού χώρων 

▪ Καλός και συνεχής εξαερισμός όλων των χώρων ώστε να επιτυγχάνονται 5-8 εναλλαγές 

αέρα ανά ώρα. Προτίμηση να δίνεται στον φυσικό αερισμό των χώρων μέσω ανοικτών 

παραθύρων ή θυρών.  (Όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ικανοποιητικού φυσικού εξαερισμού 

αυτός να επιτυγχάνεται μηχανικό αερισμό και εξαερισμό. 

▪ Συστήνεται το άνοιγμα των παράθυρων 15 λεπτά πριν τη χρήση του χώρου και κλείσιμο τους 

15 λεπτά μετά την ολοκλήρωση χρήσης του. 

▪ Συστήνεται η ρύθμιση χρονοδιακόπτη συστήματος αερισμού για να ξεκινήσει τουλάχιστον 2 

ώρες πριν από τη χρήση του χώρου και απενεργοποίηση 2 ώρες μετά τη ολοκλήρωση 

χρήσης του. 

▪ Επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εισαγωγή φρέσκου αέρα 

είτε με φυσικό τακτικό αερισμό του χώρου ή με τη χρήση μηχανικών συστημάτων.  

▪ Όταν χρησιμοποιείται κλιματιζόμενος αέρας για αερισμό, θα πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο 

το δυνατόν περισσότερο η ανακυκλοφορία του αέρα. 

▪ Τακτικός καθαρισμός των φίλτρων κλιματισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

▪ Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού και των κεντρικών 

συστημάτων τεχνικού εξαερισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  
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9. Μέτρα φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης 

▪ Αποφυγή των φυσικών επαφών και τήρησης αποστάσεων τουλάχιστον 2m μεταξύ των 

εργαζομένων και των πελατών, επισκεπτών σε όλους του χώρους εργασίας 

συμπεριλαμβανομένων χώρων λήψης γευμάτων, ανάπαυσης καθώς και χώρων 

υγειονομικών διευκολύνσεων ή διευκολύνσεων καθαρισμού. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό θα 

πρέπει οι εργαζόμενοι να φέρουν μάσκα και γάντια. 

▪ Αποφυγή της χειραψίας και της επαφής του σώματος με ευγένεια. 

▪ Παρουσία στον χώρο εργασίας του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού εργαζομένων για τη 

διεκπεραίωση της εργασίας. 

▪ Τοποθέτηση σήμανσης στα δάπεδα για διασφάλιση της τήρησης των αποστάσεων 

τουλάχιστον 2m σε περιπτώσεις που υπάρχει συγχρωτισμός ή αναμονής σε σειρά.  

▪ Συστήνεται η τοποθέτηση φυσικών διαχωριστικών (π.χ. διαφανή ή συμπαγή 

παραπετάσματα) εάν η τήρηση των αποστάσεων δεν είναι εφικτή ή εάν το είδος και οι 

συνθήκες εργασίας το επιβάλλουν με βάση την εκτίμηση του κινδύνου. 

▪ Συστήνεται η προσαρμογή των θέσεων εργασίας και του εξοπλισμού (τραπέζια, καρέκλες, 

μηχανήματα, συσκευές, κτλ.) ώστε να τηρούνται οι κατάλληλες αποστάσεις και το επαρκές 

εμβαδόν όπως αναφέρεται πιο πάνω.  

▪ Προώθηση συστημάτων αυτοματοποίησης της εργασίας όπου είναι δυνατό και 

περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης εγγράφων, φακέλων, δεμάτων αντικειμένων, 

φορτίων κ.λπ.  

▪ Συστήνεται η απομόνωση εργαζομένων που μπορούν να εκτελούν εργασίες από μόνοι τους, 

ομαδοποίηση εργαζομένων σε ολιγομελείς κατά το δυνατό σταθερές ομάδες εργασίας ή / 

και σε ομάδες με εναλλαγή βάρδιας που διατηρούν σταθερό προσωπικό και καθιέρωση 

συστήματος εκ περιτροπής εργασίας ή εργασίας με τη μέθοδο μη αλληλεπικαλυπτόμενης 

βάρδιας, όπου είναι δυνατό.  

 

10. Μέτρα όταν προσέρχονται στην εργασία συνεργάτες και επισκέπτες 

▪ Συστήνεται η τήρηση ημερήσιου αρχείου συνεργατών και επισκεπτών ώστε να καθίσταται 

δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να 

ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. 

▪ Μείωση της πρόσβασης στο χώρο εργασίας στο μέτρο του δυνατού.  

▪ Απολύμανση χεριών κάθε συνεργάτη και επισκέπτη. 

▪ Απαγόρευση εισόδου στο χώρο εργασίας ατόμων όταν παρουσιάζουν συμπτώματα 

λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. 
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11. Μέτρα για κατ’ οίκον διανομή τροφίμων (Delivery) 

▪ Οι οδηγοί πρέπει να εφοδιάζονται με αλκοολούχο(περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) 

αντισηπτικό χεριών, απολυμαντικό και χαρτοπετσέτες. 

▪ Οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν αντισηπτικό χεριών προτού παραδώσουν έγγραφα 

στο προσωπικό των εγκαταστάσεων τροφίμων. 

Δοχεία μίας χρήσης και συσκευασίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η 

ανάγκη καθαρισμού τυχόν επιστροφών. 

▪ Στην περίπτωση επαναχρησιμοποιήσιμων δοχείων, όπως το κουτί στο πίσω μέρος 

μοτοσυκλέτας ή μονωτικά δοχεία, πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες υγιεινής 

και απολύμανσης. 

▪ Μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση 

των ανέπαφων συναλλαγών. 

 

12. Μέτρα στην υποδοχή και ταμείο 

▪ Συστήνονται οι κρατήσεις για αποφυγή συγχρωτισμού. 

▪ Θα πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών 

▪ Τήρηση των μέτρων φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

▪ Συστήνεται η τοποθέτηση φυσικών διαχωριστικών (π.χ. διαφανή ή συμπαγή 

παραπετάσματα) μεταξύ πελάτη και υπάλληλου υποδοχής, όπου εφαρμόζεται). 

▪ Κατάλληλη σήμανση των αποστάσεων στο δάπεδο και έλεγχος της τήρησης τους. 

▪ Συστήνεται η χρήση πιστωτικών καρτών για πληρωμές.  Η αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις. 

▪ Συχνή απολύμανση πάγκου και εξοπλισμού  μετά από χρήση από πελάτες. 

 

13. Μέτρα στην κουζίνα 

▪ Τήρηση των μέτρων φυσικής αποστασιοποίησης. 

▪ Ανάρτηση έντυπων οδηγιών για τα βήματα της υγιεινής των χεριών και τις ορθές διαδικασίες 

χρήσης ατομικού εξοπλισμού προστασίας. 

▪ Τακτικό πλύσιμο χεριών με τρεχούμενο νερό, αντιβακτηριακό σαπούνι και σκούπισμα με 

χαρτοπετσέτα.  Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών. 

▪ Χρήση γαντιών και μασκών από τους εργαζομένους. 
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▪ Εφαρμογή σχολαστικού προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, 

επιφανειών και εξοπλισμού. 

▪ Απολύμανση πάγκων, επιφανειών,  πορτών κ.α. ανά ώρα. 

▪ Όλα τα σκεύη πλένονται και απολυμαίνονται μόνο σε πλυντήριο πιάτων.  

▪ Συνεχής φυσικός ή μηχανικός αερισμός. 

 

14. Μέτρα στο χώρο εστιατορίου και μπαρ 

▪ Υπολογισμός και τήρηση του μέγιστου αριθμού ατόμων στο χώρο. Ο μέγιστος αριθμός 

υπολογίζεται με βάση το εμβαδό του ανοικτού χώρου, ένα άτομο ανά 2m2 εξαιρουμένων των 

εργαζομένων. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στους εσωτερικούς χώρους, ένα άτομο ανά 3m2 

▪ Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι είναι 10. 

▪ Συστήνεται η αραίωση τραπεζιών και η φυσική απόσταση μεταξύ τραπεζιών να είναι 2 m . 

▪ Ανάρτηση στην είσοδο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται 

ταυτόχρονα στο χώρο. 

▪ Ανάρτηση στις εισόδους οδηγιών για την τήρηση αποστάσεων, την ατομική υγιεινή και τις 

ορθές διαδικασίες χρήσης ατομικού εξοπλισμού προστασίας. 

▪ Εάν και όπου απαιτείται τοποθέτηση σήμανσης στα δάπεδα για διασφάλιση της τήρησης 

των αποστάσεων τουλάχιστον 2m. 

▪ Συνίσταται η θερμομέτρηση των πελάτων.    

▪ Παροχή απολυμαντικού μέσου στις εισόδους και εξόδους του χώρου εστίασης, σε χώρους 

μπουφέ και σερβιρίσματος, έλεγχος για χρήση από πελάτες. 

▪ Χρήση γαντιών και μασκών από τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια του σέρβις και κατά 

την εργασία με τρόφιμα. Τακτικό πλύσιμο χεριών με τρεχούμενο νερό, αντιβακτηριακό 

σαπούνι και σκούπισμα με χαρτοπετσέτα.  Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των 

χεριών. 

▪ Συστήνεται η χρήση μενού/καταλόγου τιμών μιας χρήσης ή αναρτημένος σε περίοπτα 

σημεία εντός και εκτός του υποστατικού ή διαθέσιμος ηλεκτρονικά . Ο κατάλογος θα πρέπει 

να απολυμανθεί σχολαστικά μετά από κάθε χρήση (πχ πλαστικοποιημένος, αδιάβροχος) 

▪ Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυσμένα αντικείμενα του ατόμου όπως πιάτα, ποτήρια, 

μαχαιροπήρουνα τα οποία μετά από σχολαστικό πλύσιμο επαναχρησιμοποιούνται 

▪ Συστήνεται, όταν είναι δυνατόν, να σερβίρεται φαγητό και ποτό στους πελάτες  αντί της 

αυτοεξυπηρέτησης από το μπουφέ.  

▪ Όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί ο μπουφές αυτοεξυπηρέτησης συστήνεται η μείωση των 

φαγητών σε μπουφέ. Κατά τη λειτουργία μπουφέ να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα: 

Τήρηση φυσικών αποστάσεων 2m, χρήση προστατευτικού μεταξύ πελάτη και φαγητού, 

παροχή απολυμαντικού διαλύματος στην αρχή και τέλους του μπουφέ. 
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▪ Χρήση κοινοχρήστων σκευών και μηχανών (καφέ, χυμού) από τους εργαζόμενους του 

χώρου 

▪ Αποφυγή της χρήσης λινών (τραπεζομάντηλων)  στα τραπέζια και στο μπουφέ, ή αλλαγή 

τους σε κάθε αλλαγή πελάτη.   Χρήση χαρτοπετσετών μιας χρήσης. 

▪ Συστήνεται η αντικατάσταση των αλατιέρων, κανάτων, ζαχαριέρων και άλλων δοχείων με 

συσκευασίες μιας χρήσης.  Οπού αυτό δεν μπορεί να εφαρμοσθεί αυτά να απολυμαίνονται 

μετά από τη αποχώρηση ενός πελάτη.    

▪ Απολύμανση επιφάνειας τραπέζιων, καρεκλών και όλων των αναλωσίμων στο τραπέζι μετά 

την αποχώρηση πελατών.  

▪ Χειρισμός και τοποθέτηση σερβίτσιων, μαχαιροπήρουνων και ποτηριών ώστε μόνο το 

άτομο το οποίο θα τα χρησιμοποιήσει να έρχεται σε επαφή μαζί τους.  

▪ Τακτική (πέραν από δυο φορές την ημέρα) απολύμανση πάγκων, επιφανειών, ταμείων,  

πορτών, σκαλών κ.α. 

▪ Καθημερινή απολύμανση όλων των αλατιέρων, κανάτων, ζαχαριέρων, δοχείων κ.α. 

▪ Συστήνεται όπως όλα τα σκεύη να πλένονται και να απολυμαίνονται μόνο σε πλυντήριο 

πιάτων.  

▪ Μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση 

των ανέπαφων συναλλαγών. 

 

15. Μέτρα στις αποθήκες 

▪ Συστήνεται η εφαρμογή προγράμματος παραλαβών για μείωση του συγχρωτισμού. 

▪ Ενημέρωση των προμηθευτών για τα ισχύοντα μέτρα και διευθετήσεις παράδοσης των 

προϊόντων.  

▪ Περιορισμός της επαφής με τους προμηθευτές. 

▪ Διαθεσιμότητα και χρήση γαντιών και μασκών κατά την παραλαβή προμήθειων. 

▪ Συστήνεται η δημιουργία ζώνης απολύμανσης των συσκευασιών κατά τις παράλαβες. 

 

16. Μέτρα σε ανελκυστήρες 

▪ Συστήνεται να μην γίνεται χρήση του ανελκυστήρα και να γίνεται χρήση κλιμακοστασίων. Εάν 

δεν είναι δυνατό τότε συστήνεται η χρήση ανελκυστήρων μέχρι το 50% της μέγιστης 

χωρητικότητας. 

▪ Συστήνεται η χρήση μάσκας προσώπου από επιβαίνοντες. 

▪ Συστήνεται η τοποθέτηση αντισηπτικού εκτός του ανελκυστήρα. 

▪ Ανάρτηση οδηγιών ασφαλείας προς επιβάτες. 
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▪ Τακτική απολύμανση τοιχωμάτων, πορτών, κομβιοδόχης, δαπέδου κ.α. 

 

17. Μέτρα σε χώρους υγιεινής   

▪ Αποφυγή συνωστισμού. Τήρηση απόστασης 2m. 

▪ Ανάρτηση έντυπων οδηγιών για τα βήματα της υγιεινής των χεριών και τις ορθές διαδικασίες 

χρήσης ατομικού εξοπλισμού προστασίας. 

▪ Κλείσιμο καπακιού της τουαλέτας μετά τη χρήση και πριν την ενεργοποίηση του καζανακιού 

και διατήρηση του καπακιού πάντα στην κλειστή θέση όταν η τουαλέτα δεν χρησιμοποιείται).  

▪ Αποφυγή χρησιμοποίησης μηχανημάτων αέρα (air jets) για το στέγνωμα των χεριών.  

Στέγνωμα χεριών με χαρτοπετσέτες. 

▪ Διασφάλιση τεχνικού εξαερισμού της τουαλέτας σε συνεχή βάση όλο το 24ωρο και να 

αποτρέπεται το άνοιγμα των παραθύρων της τουαλέτας για να επιτευχθεί η ορθή 

κατεύθυνση του αερισμού-εξαερισμού.  

▪ Καλός και καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων υγειονομικών 

διευκολύνσεων όπως τουαλετών και εκεί όπου επιβάλλεται από το είδος της εργασίας ή για 

λόγους υγιεινής αποδυτηρίων και ντους με αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης.  

 

18. Μέτρα για τους εργαζομένους 

18.1 Πριν πας στην εργασία 

▪ Ενημερωθείτε ορθά. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις καλές πρακτικές. 

▪ Μένετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το COVID-19. 

▪ Ενεργείστε με αυτοσυγκράτηση, ωριμότητα, χωρίς πανικό και με σεβασμό προς τους 

άλλους.  

▪ Αναφέρετε στη διεύθυνση οποιαδήποτε ανησυχία σας. Αναφέρετε εάν έχετε την ευθύνη 

φροντίδας ή φύλαξης παιδιών ή ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες.  

▪ Αν έχεις συμπτώματα αναπνευστικού ή αν είσαι έγκυος εργαζόμενη γυναίκα ή αν ανήκεις σε 

ευπαθείς ομάδες, να απέχεις από την εργασία και να μείνεις στο σπίτι. Μένοντας στο σπίτι, 

προστατεύεις εσένα και τους άλλους. 

▪ Πλύνε τα χέρια σου με σαπούνι και νερό ή τρίψε καλά τα χέρια σου με το αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα ή με χαρτομάντιλα με αλκοόλη. 
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18.2 Κατά την εργασία 

▪ Φορέστε τα μέσα ατομικής εργασίας τα οποία προβλέπονται. 

▪ Πλένετε τα χέρια σας σε τακτά χρονικά διαστήματα με τρεχούμενο νερό και σαπούνι για 

τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.  

▪ Χρησιμοποιείτε αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα. 

▪ Κρατάτε απόσταση 2m.  

▪ Όταν βήχετε ή φτερνίζεστε χρησιμοποιείτε χαρτομάντηλα μιας χρήσης και πετάτε τα 

χρησιμοποιημένα χαρτομάντηλα σε κλειστό κάδο απορριμμάτων ή χρησιμοποιήστε το 

εσωτερικό του αγκώνα σας.  

▪ Αποφύγετε την επαφή χεριών με το στόμα, τη μύτη και τα μάτια σας. 
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▪ Μην μοιράζεστε αντικείμενα με άλλα άτομα όσο αυτό είναι εφικτό. 

▪ Αποφεύγετε την κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων, όπως στυλό, μολυβιών, 

μαρκαδόρων, τηλεφώνων κτλ.  

▪ Αναφέρετε στη διεύθυνση εάν έχετε συμπτώματα.  Παραμείνετε σε περιορισμό.  

 

18.3 Μετά την εργασία 

▪ Αφαιρέστε προσεκτικά τα ΜΑΠ που χρησιμοποιήσατε.  

▪ Πλύνετε τα χέρια σου με σαπούνι και νερό ή τρίψε καλά τα χέρια σου με το αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα ή με χαρτομάντιλα με αλκοόλη. 

▪ Συστήνεται να αλλάξετε τα ρούχα σας πριν εισέλθετε στο σπίτι. 

 

19. Ατομική υγιεινή και προστασία  

19.1 Ορθό πλύσιμο χεριών  

Καθημερινές δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζουμε την υγιεινή των χεριών 

πλένοντας τα χέρια μας με νερό και σαπούνι ή / και να χρησιμοποιήστε αντισηπτικό διάλυμα:  

▪ Πριν το διάλειμμα και λήψη φαγητού. 

▪ Μετά από φτάρνισμα ή βήχα. 

▪ Μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

▪ Μετά την επαφή με απορρίμματα. 

▪ Μετά από χειραψία ή άλλη παρόμοια επαφή με άτομο.  

▪ Μετά από επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια πιθανώς επιμολυσμένη. 

▪ Μετά το χειρισμό χρημάτων. 

▪ Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προετοιμασία και παράθεση φαγητών και ποτών. 

▪ Μετά από επαφή με άτομο που εμφανίζει συμπτώματα αναπνευστικού. 

 

Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό διάλυμα  (με τουλάχιστον 70% αλκοόλης) όταν δεν μπορείτε να 

πλύνετε τα χέρια σας με  σαπούνι και νερό. Να θυμάστε: 

▪ Η χρήση του αντισηπτικού διαλύματος μπορεί να μειώσει  πολύ  γρήγορα τον αριθμό των 

μικροβίων στα χέρια μας. 

▪ Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όταν τα χέρια είναι εμφανώς 

λερωμένα. 

▪ Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό για όλα τα μικρόβια και ιούς. 
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19.2 Χειρισμός μέσων προστασίας μετά τη χρήση 

▪ Απόθεση γαντιών, μάσκας και στολών μιας χρήσης σε κλειστό κάδο  

▪ Επαναχρησιμοποιούμενα μέσα προστασίας όπως ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά 

γυαλιά να απολυμαίνονται με διάλυμα αιθανόλης 70%.  

▪ Πλύσιμο ενδυμάτων εργασίας σε πλυντήριο ρούχων σε πρόγραμμα 90οC. 

 

20. Σχέδιο δράσης σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος 

1. Ορίζεται ένα μέλος προσωπικού του χώρου εστίασης για να ασχολείται με τυχόν ύποπτο 

κρούσμα (αρμόδιο στέλεχος). Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο αριθμός των μελών 

προσωπικού, που εκτίθενται στο λοιμώδη παράγοντα. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, το προσωπικό θα πρέπει να διατηρήσει την 

ψυχραιμία του και να ενημερώσει τη διεύθυνση. 

3. Στο άτομο που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή 

δύσπνοια) χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα. Στο αρμόδιο 

στέλεχος δίνεται απλή χειρουργική μάσκα.    

4. Το αρμόδιο στέλεχος άμεσα καλεί στο τηλέφωνο 1420 δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες: 

Όνομα και διεύθυνση τουριστικού καταλύματος, όνομα και επίθετο ατόμου με ύποπτο 

κρούσμα, και συμπτώματα.  Εάν το άτομο είναι από άλλη χώρα αναφέρει τη χώρα 

προέλευσης, αριθμό διαβατήριου και την ημερομηνία άφιξης. 

5. Περιορίζεται το άτομο με ύποπτο κρούσμα σε προκαθορισμένο χώρο με την πόρτα κλειστή 

μέχρι την άφιξη της ειδικής ιατρικής ομάδας. 

6. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει 

πρέπει να χορηγηθεί απλή χειρουργική μάσκα και να του/της συστηθεί να πλένει τα χέρια, 
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κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν 

ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει. 

7. Δώστε στο προσωπικό την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο χώρο απομόνωσης.  

8. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) πρέπει 

να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. 

9. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με 

νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το 

οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης. 

10. Καθαριότητα και απολύμανση χώρου απομόνωσης, χώρων εργασίας, κοινοχρήστων 

χώρων και άλλων χώρων ανάλογα με την περίπτωση όπως περιγράφεται στο  αντίστοιχο 

κεφάλαιο.  

11. Καταγραφή των ατόμων με τα οποία ήρθε σε επαφή και παράδοση τους στην αρμόδια αρχή 

μόνο. 

12. Απαγορεύεται αυστηρά η διάδοση πληροφοριών για το περιστατικό σε τρίτα άτομα, 

συνεργάτες, πελάτες, συγγενείς, φίλους και το ευρύ κοινό με οποιοδήποτε τρόπο.  

13. Με την επιβεβαίωση κρούσματος, η διεύθυνση είναι υποχρεωμένη να λάβει συμβουλευθεί την 

αρμόδια αρχή, να εφαρμόσει τις οδηγίες τις οποίες θα λάβει και να ενημερώσει τους 

εργαζομένους.   

 

21. Οδηγίες για καθαρισμό και απολύμανση 

1. Ο ιός φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα, γεγονός που καθιστά τον επαρκή και σχολαστικό 

καθαρισμό απαραίτητη ενέργεια πριν την κάθε απολύμανση.  

2. Για την επαρκέστερη παροχή διευκρινήσεων δίνονται οι πιο κάτω ορισμοί :  

▪ Καθαρισμός. Είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (π.χ. 

σκόνη) από μία επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού 

φορτίου. Επίσης καθαρισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, 

πρόσωπο, κεφαλή κ.λπ.). Στην περίπτωση του SARS-COV-2 ,η ακαθαρσία λιπαρής 

φύσης, είναι η εξωτερική λιπόφιλη στοιβάδα του ιού. Ενώνεται με το σαπούνι, 

αποδιοργανώνεται η κυτταρική μεμβράνη του ιού με αποτέλεσμα την αδρανοποίησή του. 

Επομένως η χρήση σωστού τρόπου πλυσίματος χεριών, με σαπούνι και χλιαρό νερό, 

στο οποίο η θερμότητα δρα σαν καταλύτης και επιταχύνει το κόλλημα των λιπαρών 

στοιβάδων, είναι η πρώτη αποτελεσματική γραμμή άμυνας, έναντι του ιού. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να 

επιβιώνει σε επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις 

ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και 

τον τύπο της επιφάνειας (μέταλλο, ξύλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α.).  
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▪ Απολύμανση Είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή 

καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών 

(π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) 

σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες 

3. Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν την απολύμανση.  

4. Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να καταρτίζεται ένα μόνιμο πρόγραμμα διαδικασιών για τον 

καθαρισμό και την απολύμανση τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι και σημεία 

επαφής (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πάγκοι εργασίας, ράφια, καρότσια, καλάθια, ασανσέρ, 

πόμολα, κουπαστές σκάλας, συσκευές τηλεφώνου, πληκτρολόγια, κλπ.) καθαρίζονται 

επαρκώς.  Στον πίνακα 1 (στο τέρμα του κεφαλαίου αυτού) παρουσιάζονται οι επιλογές 

καθαρισμού κατά σημείο ή χώρο. 

5. Η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος απολύμανσης είναι το χλώριο (υγρή χλωρίνη- υποχλωριώδες 

νάτριο 0,5% ή ταμπλέτες χλωρίου – 5000 ppm). Το χλώριο δρα μετουσιώνοντας τις πρωτεΐνες 

του ιού και έτσι καταρρέει.  Σε σημεία όπου η χρήση χλωρίνης δεν είναι δυνατή ένεκα φθοράς 

όπως τηλέφωνα και τηλεχειριστήρια να γίνεται χρήση αιθυλικής αλκοόλης 70%.  

6. Όσο πιο ακάθαρτη η επιφάνεια, τόσο πιο αδύνατο το χλώριο, διότι δεσμεύεται από το ρύπο.  

Η χρήση του μόνο με κρύο νερό για αποφυγή μείωσης της δράσης. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με σφουγγάρισμα ή ψεκασμό στην περίοδο της πανδημίας. 

7. Αξιολογήστε το ενδεχόμενο απολύμανσης από εξωτερικό συνεργείο με τη μέθοδο ψεκασμού.  

Ζητήστε τη μέθοδο ασφαλούς εργασίας και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.    

8. Για τη χρήση απορρυπαντικών (σαπούνια και άλλα καθαριστικά) πρέπει να χρησιμοποιείται 

χλιαρό νερό ενώ για τη χρήση απολυμαντικών, π.χ χλωρίνης, κρύο νερό για την αποφυγή 

της δημιουργίας ανεπιθύμητων αντιδράσεων. 

9. Μετά τον καθαρισμό με τη χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού, η επιφάνεια πρέπει να 

στεγνώσει για να ακολουθήσει η απολύμανση με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού, το 

οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το αρμόδιο Τμήμα Γεωργίας, με ιοκτόνο δράση και να 

συνοδεύεται από τα σχετικά δελτία ασφαλείας. Η εφαρμογή του γίνεται με την αυστηρή 

τήρηση των όρων και οδηγιών χρήσης τους και εξασφαλίζεται και επαρκής αερισμός του 

χώρου. Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί αδρανοποιούνται με διαδικασία απολύμανσης 

επιφανειών εντός ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: Υποχλωριώδες 

νάτριο σε συγκέντρωση 0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5% 

10. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό ατομικό 

εξοπλισμό. Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός περιλαμβάνει: Μάσκες υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτική φόρμα, 

αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μίας χρήσης και γάντια μίας χρήσης. Ο ατομικός εξοπλισμός 

μιας χρήσης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται 

ανάλογα. Εφόσον χρησιμοποιηθεί προστατευτικός εξοπλισμός που δεν είναι μίας χρήσης, 

επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. 0.1% υποχλωριώδες 

νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα 

απολυμαντικά, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση των 

απολυμαντικών πρέπει ο χώρος να είναι καλά αεριζόμενος. 
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11. Συνιστάται η χρήση εξοπλισμού καθαρισμού μίας χρήσης (π.χ. πετσέτες μίας χρήσης).  Σε 

αντίθετη περίπτωση το πανί, σφουγγάρι κ.λ.π. πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα απολυμαντικό 

διάλυμα αποτελεσματικό έναντι ιών ή διάλυμα 0,1% υποχλωριώδες νάτριο. 

12. Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες, σεντόνια, κλπ) πρέπει να πλένονται με καυτό νερό (90oC) και 

προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των 

υφασμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες 

νάτριο ή απολυμαντικά μέσα ειδικά για τα υφάσματα αυτά.  

13. Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να καθαρίζονται με συσκευή 

ατμού (> 70°C). 

14. Οι δημόσιοι χώροι από όπου έχει απλώς περάσει το συμπτωματικό άτομο, όπως οι 

διάδρομοι, συστήνεται να καθαρίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες καθαρισμού 

του φορέα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

απορρυπαντικού/απολυμαντικού και τη σχετική εθνική νομοθεσία.  

15. Οι επιφάνειες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή το συμπτωματικό άτομο θα πρέπει να 

πλένονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Αυτές οι επιφάνειες 

περιλαμβάνουν: αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά, 

όλες τις επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί όπως μπάνια, τουαλέτες, πόμολα κ.α.  

16. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, 

των καρεκλών, των πόμολων, κ.α., πρέπει να χρησιμοποιούνται πανάκια/υφάσματα μίας 

χρήσης ή χαρτί καθαρισμού καθώς και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές. Τα 

πανάκια/υφάσματα, το χαρτί και οι κεφαλές από τις σφουγγαρίστρες θα πρέπει να 

απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικές σακούλες και να αντιμετωπίζονται ως 

μολυσματικά απόβλητα στην περίπτωση που ο καθαρισμός αφορά χώρους από όπου έχει 

περάσει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πρέπει να αποφεύγεται το πιτσίλισμα και o ψεκασμός κατά 

τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης.  

17. Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καθαριστούν, πλυθούν ή/και 

απολυμανθούν όπως περιγράφεται παραπάνω, όπως π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με 

ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρισμός με ατμό.  

18. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση περίπτωσης κρούσματος του ιού Covid-

19 σε συγκεκριμένη τοποθεσία (π.χ. δημόσια αναμονή χώρος γραφείων, δωμάτιο ή 

διαμέρισμα διαμονής), αυτή θα πρέπει να αερίζεται με φρέσκο αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα 

και στη συνέχεια να καθαρίζεται προσεκτικά με ουδέτερο απορρυπαντικό και ακολούθως να 

γίνεται απολύμανση των επιφανειών χρησιμοποιώντας ένα απολυμαντικό αποτελεσματικό 

έναντι των ιών. 

19. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης, η εξυγίανση των χώρων των 

επιφανειών και των αντικειμένων είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα 

μέτρα και να υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσηςΤο 

προσωπικό (εφαρμοστές) που εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι 

εξειδικευμένο, να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και να τηρεί 

σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την 

εργασία.  Το απολυμαντικό διάλυμα προκύπτει από αραίωση 1:50 της οικιακής χλωρίνης που 

είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%. Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, 

εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να 

στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των 
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μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης 

καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων. 

20. Συστήνεται να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού καθαριότητας στις 

περιπτώσεις πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση επαφών και 

παρακολούθηση για 14 ημέρες μετά τον καθαρισμό.  
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Πίνακας 1.  Επιλογές καθαρισμού ανά σημείο και χώρο 
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