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Ζ ΛΟΟ COVID-19

ΘΟΠΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ
κηα

Ζ λφζνο COVID-19 ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηνλ

πξσηνβνπιία ηνπ Δληαίνπ Φνξέα

ηφ SARS-CoV-2, είλαη πςειήο κεηαδνηηθφηεηαο

Διέγρνπ

ζε

ινηκψδεο λφζνο, θαηά ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη

χλδεζκν

αζζελείο παξνπζηάδνπλ ήπηα ζπκπησκαηνινγία

Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Σξνθίκσλ

θαη πιήξε αλάξξσζε, ελψ ε κεηνςεθία ησλ

(ΔΒΣ) θαη ηελ Διιεληθή Έλσζε

αζζελψλ

Δπηρεηξήζεσλ

λνζήκαηα ή/θαη κεγάιεο ειηθίαο), ρξεηάδνληαη

Ο

παξψλ

νδεγφο

απνηειεί

Σξνθίκσλ

ζπλεξγαζία

κε

(ΔΦΔΣ)

ην

Οξγαλσκέλεο

(θπξίσο

παξνρή

πεξίπησζε νμείαο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο,

πξαθηηθψλ

νδεγηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο

ζεπηηθνχ

καδηθήο

αλεπάξθεηαο).

εζηίαζεο

ελφςεη

ηεο

ζνθ

ή

βαξηά

ππνθείκελα

λνζειεία

θαη

έρνπλ

κε

Δζηίαζεο (ΔΠΟΔ), κε ζθνπφ ηελ
απιψλ

θαη

άηνκα

ζπλδξφκνπ

πξφγλσζε

(ζε

πνιπνξγαληθήο

επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο, ζην πιαίζην
ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί απφ ηε λφζν COVID19. Οη νδεγίεο βαζίδνληαη ζηελ
αλάιπζε

ηνπ

πξνθίι

επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ηνχ γηα ηνπο
ρψξνπο εζηίαζεο θαη ζηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο

φπσο

απνηππψλνληαη ζε

απηέο
δηεζλείο θαη

εζληθέο ζπζηάζεηο.

ΤΚΠΣΩΚΑΣΑ
πρλφηεξα ζπκπηψκαηα είλαη ν ππξεηφο, ν βήραο
(ζπλήζσο μεξφο), ε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη
ε θνχξαζε. Ιηγφηεξν ζπρλά ζπκπηψκαηα είλαη νη
κπτθνί πφλνη, ν πνλφιαηκνο, ε ξηληθή θαηαξξνή,
ε απψιεηα φζθξεζεο, ε απψιεηα γεχζεο, ε
θεθαιαιγία θαη ε δηάξξνηα. Σα ζπκπηψκαηα
εκθαλίδνληαη 2-14 εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ
ηφ.

Ζ ΟΚΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ
Φξαγθίζθνο Γαΐηεο

Γξ. Βηνιφγνο-Κηθξνβηνιφγνο Σξνθίκσλ, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Δξγαζηεξίσλ Γνθηκψλ & Δξεπλψλ
Σξνθίκσλ Αζήλαο ηνπ ΔΦΔΣ (πληνληζηήο)

Υξηζηίλα Πάλνπ

Υεκηθφο Κεραληθφο, Γηεπζχληξηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο Θιάδνπ Δζηίαζεο

Βαζηιηθή Κπελέηνπ

Παηδίαηξνο, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο,
Ηαηξηθή ρνιή ΔΘΠΑ

Αλδξνλίθε Λάζθα

Υεκηθφο – Γηαηξνθνιφγνο, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα, Δξγαζηήξην Τγηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο θαη
Ηαηξηθήο ηαηηζηηθήο, Ηαηξηθή ρνιή ΔΘΠΑ

Ληθφιανο Θσκαΐδεο Υεκηθφο, Θαζεγεηήο, Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο ΔΘΠΑ
Αγγειηθή Θαξπνχδα Γξ. Υεκηθφο, Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Δξγαζηεξηαθψλ Γνκψλ ΔΦΔΣ
Φσηεηλή άιηα

Γξ. Υεκηθφο, ΔΒΣ

Γεκήηξηνο Ιαδηθφο

Γξ. Υεκηθφο, Πξφεδξνο Διιεληθήο Σερλνινγηθήο Πιαηθφξκαο
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ΠΩ ΚΔΣΑΓΗΓΔΣΑΗ Ο ΗΟ
1. Απφ άηνκν ζε άηνκν, θπξίσο κέζσ ησλ ζηαγνληδίσλ
πνπ απνβάιινληαη απφ ην άηνκν πνπ έρεη πξνζβιεζεί
κε ην θηέξληζκα, ηνλ βήρα ή ηελ εθπλνή.
2. Κε ζσκαηηθή επαθή φπσο αγθαιηέο, θηιηά,
ρεηξαςίεο.

ΗΟ ΘΑΗ ΣΡΟΦΗΚΑ

3. Απφ

Οη ηνί, φπσο θαη ν ηφο SARS-CoV-2, δελ
απνηεινχλ
δσληαλά
θχηηαξα
θαη
ρξεηάδνληαη έλα δσληαλφ θχηηαξν
(μεληζηή) γηα λα αλαπαξαρζνχλ. Γηα ην
ιφγν απηφ δελ πνιιαπιαζηάδνληαη
ζηα ηξόθηκα θαη ην λεξό εάλ απηά
κνιπλζνχλ.

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Αξρή γηα
ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ (European
Food Safety Authority - EFSA), δελ
ππάξρνπλ
ζηνηρεία
πνπ
λα
ηεθκεξηψλνπλ φηη ηα ηξφθηκα ελέρνπλ
θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε ζρέζε
κε ηελ λφζν COVID-19.

Ο παξώλ νδεγόο εζηηάδεη ζε
επηπξόζζεηα κέηξα απνθιεηζηηθά
γηα ηελ πξόιεςε λόζεζεο θαη
δηαζπνξάο ηνπ SARS-CoV-2.
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ηελ

επαθή

ησλ

ρεξηψλ

κε

κνιπζκέλα αληηθείκελα ή επηθάλεηεο
θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ηνχ ζην ζηφκα,
ηα κάηηα ή ηε κχηε.

Οη
επηρεηξήζεηο
ηξνθίκσλ
έρνπλ
αλαπηχμεη θαη εθαξκφδνπλ πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ
(ΓΑΣ). Σα πζηήκαηα απηά βαζίδνληαη
ζηηο αξρέο Αλάιπζεο Θηλδχλνπ θαη
Θξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ (HACCP) θαη
πξνβιέπνπλ
φιεο
ηηο
βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο
πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαζψο
ππνζηεξίδνληαη απφ πξναπαηηνχκελα
πξνγξάκκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:
νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο, θαζαξηζκνχ
θαη
απνιχκαλζεο,
ρσξνηαμηθή
νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ επεμεξγαζίαο,
έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή, έιεγρν ησλ
δηαδηθαζηψλ απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη
κεηαθνξάο, πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
ηθαλφηεηα εξγαζίαο απηνχ.
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Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο

ΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΛΟΤ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ
Γηαδηθαζίεο θαη ρώξνη απαζρόιεζεο όπνπ κπνξεί λα ππάξμεη έθζεζε ζηνλ
ηό SARS-CoV-2:
 Πξνκήζεηα θαη παξαιαβή Α’ πιψλ θαη
πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
 Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζηνλ
ρψξν επεμεξγαζίαο
 Δπεμεξγαζία ηξνθίκσλ,
πξνεηνηκαζία γεπκάησλ / Θνπδίλα
(back of the store)
 Ιάληδα (ζεκεία πιχζεο ζθεπψλ)
 Απνζηνιή πξνο δηαλνκή / delivery
 Πσιήζεηο / service

 Πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε
πξνζσπηθνχ
 Ύπνπην / επηβεβαησκέλν θξνχζκα
ζην πξνζσπηθφ
 Δπίζθεςε θαη παξακνλή εμσηεξηθψλ
ζπλεξγείσλ θαη ζπλεξγαηψλ /
επηζθεπηψλ / θνξέσλ ειέγρνπ
 Γξαθεία (ρξήζε θνηλψλ εξγαιείσλ,
αληηκεηψπηζε επηζθεπηψλ)
 Σνπαιέηεο
 Υψξνη δηαιείκκαηνο πξνζσπηθνχ
 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ

Οξγαλσηηθά κέηξα:
Α. Απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ/Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ «απόζηαζεο»
• Αλαδηαηάμηε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ θαη
ηνπ Τπνπξγείνπ. Φξνληίζηε λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
(ΚΑΠ) (γάληηα, κάζθεο πάληλεο δχν ζηξψζεσλ ή ρεηξνπξγηθέο κίαο ρξήζεο).
• Αλαδηνξγαλψζηε ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ,
κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ (βιέπε Χρήζηκοη ζύλδεζκοη/αρτεία
α/α 16).
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Β. Γηακνξθώζηε πξόγξακκα ζηαδηαθήο πξνζέιεπζεο / απνρώξεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Αλαδηνξγαλψζηε ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ θαη νξγαλψζηε νκάδεο
εξγαζίαο ψζηε λα ππάξρεη πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο,
ζπληζηάηαη λα ελζαξξχλεηε ηνπο εξγαδφκελνπο λα δειψλνπλ ζηελ επηρείξεζε
ηπρφλ εθδήισζε ζπκπησκάησλ ζε απηνχο ή/θαη ζην ζηελφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη
λα απφζρνπλ ηεο εξγαζίαο. Ζ επηρείξεζε γηα λα πξνσζήζεη ππεχζπλεο
ζπκπεξηθνξέο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη επέιηθηε πνιηηηθή απνπζηψλ ιφγσ
αζζελείαο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εθαξκφζεη άιια κέηξα φπσο ε ζεξκνκέηξεζε
θαηά ηελ πξνζέιεπζε.
Γ. Γηακνξθώζηε πξόγξακκα ειεγρόκελεο πξόζβαζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο
επηρείξεζεο

ζε

θνηλόρξεζηνπο

ρώξνπο

φπσο

ρψξνη

δηαιεηκκάησλ,

αλάπαπζεο, απνδπηήξηα, ινπηξά, ηνπαιέηεο θιπ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηνπ
ζπλσζηηζκνχ.
Γ. πλαιιαγέο ζε ηακείν
 Δλζαξξχλεηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλέπαθσλ ζπλαιιαγψλ.
 Σνπνζεηείζηε έλα αληηζεπηηθφ ζηε ζέζε ηνπ ηακία θαη έλα ζηε ζέζε ηνπ
πειάηε.
 Σνπνζεηείζηε ζήκαλζε ζην δάπεδν γηα ηελ νξηνζέηεζε απνζηάζεσλ (φπσο
πξνβιέπεηαη)γηα ηελ απνθπγή ζρεκαηηζκνχ νπξάο πειαηψλ θαη νξίζηε
ππεχζπλν γηα ζπλερή επνπηεία.
 Σνπνζεηείζηε plexiglas (αλ θξίλεηαη αλαγθαίν).
E. Πξνηξέςηε εξγαδόκελνπο θαη πειάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζθάιεο θαη λα
απνθεχγνπλ ηνπο αλειθπζηήξεο ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ.
Σ. Αλαξηήζηε πηλαθίδεο ελεκέξσζεο-ππελζύκηζεο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή
θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. Σα κελχκαηα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε ηηο πξνηξνπέο γηα:


ηε ζσζηή ρξήζε γαληηψλ (βιέπε Χρήζηκα βίληεο γηα εθπαίδεσζε α/α 8).



ηε



ζύλδεζκοη/αρτεία α/α 7, 8).
ην ζσζηφ πιχζηκν θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ

ζσζηή

ρξήζε

κάζθαο

(γηα

φπνηνπο

απαηηείηαη)

(βιέπε

Χρήζηκοη

ρεξηψλ (βιέπε Χρήζηκοη ζύλδεζκοη/αρτεία
α/α 5, 6).


ηε κέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε απνζηάζεσλ.
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Ε. Ρπζκίζηε ηελ πξνζέιεπζε ηξίησλ (π.ρ. ζπλεξγαηψλ, δηαλνκέσλ, θ.ιπ.) ζην
ρψξν εξγαζίαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε
ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ απνζηάζεσλ θαη ε ρξήζε ΚΑΠ (π.ρ. κάζθεο).
Ζ. Δλεκεξώζηε
εμσηεξηθνύο

νδεγνύο,

πξνκεζεπηέο,

ζπλεξγάηεο,

πειάηεο,

επηζθέπηεο, κε θάζε πξφζθνξν κέζν (αθίζεο,
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θ.ιπ.) γηα ηηο νδεγίεο ησλ
αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ.
Θ. Κεξηκλήζηε γηα ηνλ επαξθή αεξηζκό (κε
έκθαζε ζην θπζηθφ αεξηζκφ) φισλ ησλ ρψξσλ
θαη ηελ απνθπγή ηνπ ζπγρξσηηζκνχ ησλ αηφκσλ
ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ρσξίο επαξθή αλαλέσζε
ηνπ αέξα. Απαηηείηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ
ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ – θιηκαηηζκνχ (βιέπε
Χρήζηκοη ζύλδεζκοη/αρτεία α/α 12, 14).

Η. Πάζεο θύζεσο ζπλεξγεία ζα
πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηνπο
ρώξνπο

εξγαζίαο

ρξήζε

ηνπο

κε

πξνζηαηεπηηθνύ

ξνπρηζκνύ (πιαζηηθή πνδηά κηαο
ρξήζεο, κάζθεο, γάληηα).
Θ.

Κεξηκλήζηε
νξγαλσκέλν
δηαρείξηζεο

γηα

έλα

πξόγξακκα
απνξξηκκάησλ

(βιε
(βιέπε ζέζε εξγαζίαο «Εργαδόκελοη ζηελ θαζαρηόηεηα θοηλότρεζηωλ τώρωλ –
δηατείρηζε απορρηκκάηωλ δσλεηηθά κοισζκαηηθού σιηθού»)
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Κέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ πγηεηλή ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ ρώξσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ
 Δπάξθεηα ληπηήξσλ γηα πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. πληζηψληαη κπαηαξίεο ρσξίο επαθή
κε ην ρέξη (πνδνθίλεηεο, κε θσηνθχηηαξν θιπ).
 Παξνρή θαη εθνδηαζκφο ζηα ζεκεία πιπζίκαηνο:
 ζαπνπληψλ γηα πιχζηκν ρεξηψλ
 πιηθά γηα ζηέγλσκα ρεξηψλ (ρεηξνπεηζέηεο, κίαο ρξήζεο)
 αληηζεπηηθψλ δηαιπκάησλ (θαηάιιεισλ γηα ρξήζε αηνκηθήο
πγηεηλήο) ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο κε έκθαζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη
εξγαδφκελνη έξρνληαη ζε επαθή κε ην επξχ θνηλφ θαη δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο ρεξηψλ
 Παξνρή ζηνπο εξγαδφκελνπο, ξνπρηζκνχ θαη θαηάιιεισλ
ΚΑΠ φπσο γάληηα, κάζθεο, θηιέ, ζχκθσλα κε ηηο θαηά
πεξίπησζε εηδηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ, εθπαίδεπζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή ρξήζε θαη
απνζήθεπζε ηνπο. Απζηεξή ζχζηαζε ε αιιαγή
ξνπρηζκνχ
λα
γίλεηαη
απνθιεηζηηθά
εληφο
ηεο
επηρείξεζεο.
 Θαζνξηζκφο ππεπζχλνπ γηα ηελ επίβιεςε ηεο ηήξεζεο θαη ζσζηήο ρξήζεο ησλ
κέηξσλ θαη κέζσλ πξνζηαζίαο.
 Γηάζεζε θαη ηνπνζέηεζε ζθεπαζηψλ πνδνθίλεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, φπνπ ζα
απνξξίπηνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ηα ΚΑΠ κηαο ρξήζεο, θαζψο θαη
καληειάθηα, ρεηξνπεηζέηεο ή άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο.
 Φξνληίδα γηα ζπρλφ πιχζηκν ησλ ελδπκάησλ
εξγαζίαο (θφξκεο, πνδηέο θ.ιπ.) θαη ησλ ΚΑΠ πνπ
ρνξεγνχληαη (εθφζνλ δελ είλαη κηαο ρξήζεο). Σν
πιχζηκν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηνπο 60νC
ηνπιάρηζηνλ θαη λα αθνινπζείηαη απφ ζηδέξσκα.
 Κέξηκλα γηα απζηεξά πξνζσπηθή ρξήζε ησλ ΚΑΠ.
 Πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ απνξξππαληηθψλ-απνιπκαληηθψλ έλαληη ηνπ ηνχ.
 Δληνπηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αγγίδνληαη πην ζπρλά θαη
απφ πνιινχο φπσο, δηαθφπηεο, ρεηξνιαβέο ζπξψλ, πιεθηξνιφγηα, θνππαζηέο ζε
ζθάιεο θαη δηαδξφκνπο, ληνπιάπηα.
 Υξήζε απνιπκαληηθψλ ρσξίο ππνιεηκκαηηθή δξάζε ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ
ηξφθηκα θαη αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζηφκα απφ παηδηά.
 ρεδηαζκφο ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ
θαη απνιχκαλζεο θαζψο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ αηνκηθήο πγηεηλήο.
COVID-19 Οδηγός επανεκκίνηζης για ηη μαζική εζηίαζη

7

Δηδηθά

κέηξα

γηα

ην

service,

ηελ

παξαιαβή

από

ην

θαηάζηεκα

(takeaway), ηε δηαλνκή (delivery), ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα ζπλεξγεία
ζπληεξήζεσλ:
Service
 Δληζρχζηε λένπο ηξφπνπο παξαγγειηψλ πρ
πίλαθεο ζηαζεξψλ κελνχ ή
νζφλεο, κελνχ ζε app ή κελνχ κε δπλαηφηεηα ιήςεο ηνπ ζε smartphones κε
ηελ είζνδν ζην θαηάζηεκα.
 Υξεζηκνπνηείζηε θαηαιφγνπο/ηηκνθαηαιφγνπο κίαο ρξήζεο ή απφ πιηθφ πνπ λα
κπνξεί λα απνιπκαίλεηαη θάζε θνξά.
 Πξνηηκήζηε ηξαπεδνκάληεια θαη ζνππιά κηαο ρξήζεο. Ζ ρξήζε πθαζκάηηλσλ
ηξαπεδνκάληεισλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη απζηεξνί θαλφλεο θαζαξηζκνχ θαη λα αιιάδνπλ ζε θάζε
πειάηε.
Take away - delivery
 Απμήζηε ηε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο
επηθαλεηψλ ζπρλήο επαθήο, φπσο πάγθνη θαη νζφλεο αθήο.
 Θαζνξίζηε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία παξαιαβήο γηα ηνπο
πειάηεο γηα λα ζπκβάιιεηε ζηελ απνθπγή ηνπ
ζπγρξσηηζκνχ.
 Πξνγξακκαηίζηε ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα απνιχκαλζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ
νρήκαηνο δηαλνκήο, ησλ δνρείσλ κεηαθνξάο θαη ησλ ηζνζεξκηθψλ ζάθσλ.
 Δθαξκφζηε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απνζηάζεσλ θαηά
ηελ παξάδνζε θαγεηνχ, πξνζθέξνληαο παξαδφζεηο "ρσξίο
άγγηγκα" θαη απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ θεηκέλνπ ή θιήζεο φηαλ
θηάζνπλ νη παξαδφζεηο.
 Φξνληίζηε ψζηε ν δηαλνκέαο λα θνξάεη κάζθα θαη γάληηα θαηά
ηελ παξάδνζε ησλ θαγεηψλ.
Πξνκεζεπηέο
 Γέζκεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη απνθπγήο
κεηάδνζεο ηνπ ηνχ θαη ηελ ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε ζπκπηψκαηνο ή
πεξηζηαηηθνχ αηφκσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηηο παξαδφζεηο.
πλεξγεία ζπληεξήζεσλ
 Υξήζε πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ (π.ρ. πιαζηηθή πνδηά κηαο ρξήζεο) γηα
εηζαγσγή ζηνπο ρψξνπο.
 Πξνγξακκαηηζκφο ζπληεξήζεσλ ψζηε λα κεησζνχλ νη έθηαθηεο βιάβεο .
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Πξνιεπηηθά κέηξα - Γηαρείξηζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο:
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ θαη κέζσ γξαπηώλ νδεγηώλ:
 αηνκηθήο πγηεηλήο, πιπζίκαηνο ρεξηψλ, νξζήο ρξήζεο γαληηψλ θαη κάζθαο,
απνθπγήο ζπγρξσηηζκνχ.
 θαζνδήγεζεο γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ COVID-19, ψζηε ην πξνζσπηθφ
λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα ζπκπηψκαηα λσξίο θαη λα κπνξεί λα
δεηήζεη θαηάιιειε ηαηξηθή βνήζεηα θαη εμεηάζεηο.
 γηα

ηελ

αζζέλεηαο

αλαθνξά
απφ

ην

πξνζσπηθφ θαη θαλφλσλ
γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ
πξνζσπηθνχ

ζηελ

εξγαζία φηαλ αλαξξψζεη
απφ ηελ αζζέλεηα.
 ζρεηηθά

κε

ηνλ

ηξφπν

απνηξνπήο
εμάπισζεο

ηεο
ηεο

λφζνπ

COVID-19, ζε πεξίπησζε
ζεηηθνχ

δείγκαηνο,

ζην

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη
ζε ρψξνπο ηξνθίκσλ.
Προς σπεύζσλο επητείρεζες
Δάλ έλαο εξγαδόκελόο εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ηε λόζν
COVID-19, ηόηε:
 Απνκνλψζηε κε αζθάιεηα ην χπνπην πεξηζηαηηθφ.
 Θαιέζηε ακέζσο ηνλ ΔΟΓΤ γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα επφκελα βήκαηα.
 Δλεκεξψζηε άιινπο ππαιιήινπο γηα ηελ πηζαλή έθζεζε, κε ζεβαζκφ ζηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θξνχζκαηνο θαη δεηήζηε ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηηο
νδεγίεο πνπ ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί.
 Απνιπκάλεηε φιεο ηηο επηθάλεηεο κε έκθαζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίεο ηνπ
χπνπηνπ θξνχζκαηνο.
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Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο

ΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟΤ
Αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία ζην ζπίηη:
 Αλ έρεηε νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο
λφζνπ ΚΔΗΛΔΣΔ ΠΗΣΗ.
 Δλεκεξψζηε ακέζσο ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο
γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
 Δηδνπνηείζηε ηνλ ηαηξφ ζαο.
 Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ.

Αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία ζην ρώξν εξγαζίαο:
 ηακαηήζηε λα εξγάδεζηε θαη ελεκεξψζηε άκεζα ηνλ
ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
θαιέζεη άκεζα ηνλ ΔΟΓΤ γηα νδεγίεο.
 Απηφ-απνκνλσζείηε ζε έλαλ ρψξν φπνπ δελ ππάξρνπλ
άιινη εξγαδφκελνη ή πειάηεο.
 Κελ γπξίζεηε ζηελ εξγαζία ζαο πξηλ πεξάζνπλ
ηνπιάρηζηνλ 14 εκέξεο θαη πξηλ ζαο ην επηηξέςεη ν
ηαηξφο ζαο.

Βαζηθά κέηξα απηνπξνζηαζίαο
 Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη γηα
ηνπιάρηζηνλ 20 δεπηεξφιεπηα:
 Πξηλ θαη κεηά ηελ εξγαζία.
 Πξηλ θνξέζεηε θαη αθνχ βγάιεηε ηα γάληηα κηαο
ρξήζεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνχ.
 Θάζε θνξά πνπ βάδεηε έλα λέν δεπγάξη γάληηα.
 Αθνχ θνξέζεηε, αγγίμεηε ή αθαηξέζεηε ηε κάζθα.


Πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνχ.



Πξηλ θάηε θαγεηφ.



Πξηλ θαη κεηά ην δηάιεηκκα εξγαζίαο.



Κεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο.



Αθνχ θπζήμεηε ηε κχηε ζαο θαη κεηά απφ βήρα ή θηάξληζκα.



Αθνχ αγγίμεηε ρξήκαηα ή αληηθείκελα πνπ έρνπλ ρεηξηζηεί νη πειάηεο.
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 Δάλ δελ ππάξρεη ζαπνχλη, ρξεζηκνπνηείζηε έλα αληηζεπηηθφ κε βάζε ηελ αιθνφιε
(κε πεξηεθηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 60%) θαη ηξίςηε ηα ρέξηα ζαο κέρξη λα
ζηεγλψζεη ην αληηζεπηηθφ (πεξίπνπ 30 δεπηεξφιεπηα).
 ε ρψξνπο φπνπ δελ ππάξρεη βξχζε κε ηειερεηξηζκφ, ρξεζηκνπνηήζηε πεηζέηα
κηαο ρξήζεο ή αλάινγα κέζν γηα λα θιείζεηε ηε βξχζε κεηά ην πιχζηκν ησλ
ρεξηψλ.
 Αιιάδεηε γάληηα ζε θάζε αιιαγή εξγαζίαο, δηαρείξηζεο

δηαθνξεηηθψλ ηξνθίκσλ, κεηά απφ επαθή κε αληηθείκελα ηα
νπνία

ζεσξνχληαη

θνκπηνχηεξ,

ξνχρα,

Απνξξίςηε

ηα

δπλεηηθά
πφκνια

ζηνπο

κνιπζκέλα

θιπ)

θάδνπο

ή

(θηλεηφ,

φηαλ

πνπ

ζθηζηνχλ.

έρνπκε

γηα

ρξεζηκνπνηεκέλα ΚΑΠ.
 Υξεζηκνπνηείηε

κάζθα

(ζχζηαζε)

αθφκε

θαη

ζηηο

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ επηβάιιεηαη απφ ηε λνκνζεζία.


 Κελ

αθνπκπάηε

ην

κπξνζηηλφ

κέξνο

ηεο

κάζθαο.
 Κελ αθνπκπάηε κε ηα ρέξηα ζαο ηα κάηηα, ηε

κχηε θαη ην ζηφκα.
 Απνκαθξχλεηε
βήμηκν,

ξππαξά

θηέξληζκα,

πιηθά,

κεηά

ηελ

κεηά
επαθή

απφ
κε

κχηε/απηηά, ζηφκα, καιιηά.
Ζ

θαηαλάισζε

επηηξέπεηαη

κφλν

θάζε
θαηά

είδνπο
ηε

ηξνθήο

δηάξθεηα

ηνπ

δηαιείκκαηνο.

Δηδηθά κέηξα αλά ζέζε εξγαζίαο
Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ νδεγνχ, νη εξγαδφκελνη ζηα ηξφθηκα πεξηιακβάλνπλ:
 ηνπο ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ, δειαδή ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη αγγίδνπλ άκεζα ηα
ηξφθηκα θαη ηηο επηθάλεηεο, ηα ζθεχε θαη ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ.
 ην πξνζσπηθφ πνπ δελ ρεηξίδεηαη άκεζα ηξφθηκα (πρ. απνζήθε, ιάληδα,
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, θαζαξηζηέο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ θιπ).
 ην πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ πειάηε (service, κπνπθέ, ηακείν,

δηαλνκή ζην ζπίηη θιπ).
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Δργαδόκελοη ζηελ παραιαβή – αποζήθε:
 Απνθεχγεηε ηηο ρεηξαςίεο θαη πεξηνξίζηε ηελ επαθή κε ηνπο νδεγνχο ησλ
πξνκεζεπηψλ.
 Υξεζηκνπνηήζηε κάζθα θαη γάληηα θαηά ηελ παξαιαβή.
 Απνιπκαίλεηε ηηο ιαβέο απφ ηα ηξνρήιαηα θαξφηζηα ή clark κεηαθνξάο.
Δλαιιαθηηθά θαιχπηεηε ηα ρεηξηζηήξηα κεραλψλ κε κεκβξάλε πνπ λα αιιάδεη
κε θάζε αιιαγή ρεηξηζηή .
 Γηαρεηξηζηείηε ηα απνζέκαηα θαη ηηο παξαγγειίεο ψζηε λα πξνγξακκαηίδνληαη νη
παξαιαβέο κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή ζπρλφηεηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο αλά
πξνκεζεπηή.
 Παξαιάβεηε θαη παξαδψζηε έγγξαθα (π.ρ. ηηκνιφγηα –παξαζηαηηθά) ρσξίο
επαθή κέζα ζε θάθειν, ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν πάγθνπ ή ηξαπεδηνχ ην νπνίν ζα
απνιπκαίλεηε θάζε θνξά. πζηήλεηαη ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή εγγξάθσλ,
φπνπ είλαη εθηθηφ θαη επηηξέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
 Τπνγξάςηε κε δηθφ ζαο, απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ζηπιφ
Δργαδόκελοη ζηε Λάληδα:
 Σεξήζηε

ηηο

νδεγίεο

νξζήο

ρξήζεο

ηνπ

πιπληεξίνπ

θαζψο

θαη

ηεο

πξνβιεπφκελεο ζπληήξεζήο ηνπ.
 Υξεζηκνπνηείζηε θαηάιιεια απνξξππαληηθά / απνιπκαληηθά γηα ηελ πιχζε
ζθεπψλ ζην ρέξη.
 Γηαρεηξηζηείηε κε θαζαξά γάληηα κηαο ρξήζεο ηα θαζαξά ζθεχε- εξγαιεία κεηά
ηελ πιχζε (πρ πηάηα, πνηήξηα, καραηξνπήξνπλα, πεξηέθηεο θιπ).
 Απνζεθεχζηε θαη πξνζηαηεχζηε ηα θαζαξά εξγαιεία – ζθεχε

ζε θιεηζηά

εξκάξηα.
Δργαδόκελοη

ζηελ

θαζαρηόηεηα

θοηλότρεζηωλ

τώρωλ

–

δηατείρηζε

απορρηκκάηωλ δσλεηηθά κοισζκαηηθού σιηθού
 Υξεζηκνπνηείζηε

ππνρξεσηηθά

ΚΑΠ

κηαο

ρξήζεσο

γηα

ηε

δηαρείξηζε

απνξξηκκάησλ φπσο γάληηα, κάζθεο, εηδηθφο ξνπρηζκφο (π.ρ. πιαζηηθή πνδηά
κηαο ρξήζεο).
 πιιέμηε ηα γάληηα, ηηο κάζθεο, ηα καληειάθηα κηαο ρξήζεο θαη άιια δπλεηηθψο
κνιπζκέλα πιηθά, ζε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θιείζεηε
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα.
 Πεηάμηε απηέο ηηο ζαθνχιεο ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο (ΠΡΑΗΛΟ ή ΓΘΡΗ) θαη κεηά
θιείζηε θαιά ην θαπάθη ηνπ θάδνπ.
 Κελ αθήλεηε ηηο ζαθνχιεο έμσ απφ ηνπο θάδνπο.
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Δργαδόκελοη ζηης ζσλαιιαγές - ηακείο
 Απνιπκαίλεηε ην POS κεηαμχ ζπλαιιαγψλ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη pin.
Καηά ηελ αληαιιαγή τρεκάηωλ θαη ταρηολοκηζκάηωλ:
 Εεηείζηε απφ ηνπο πειάηεο λα ηνπνζεηνχλ ηα κεηξεηά ζηνλ πάγθν θαη φρη
απεπζείαο ζην ρέξη.
 Σνπνζεηείηε θη εζείο ηα ρξήκαηα απεπζείαο ζηνλ πάγθν φηαλ επηζηξέθεηε ξέζηα
ζηνπο πειάηεο.
 θνππίζηε-απνιπκάλεηε ηηο επηθάλεηεο ζηνλ πάγθν, ηηο ηακεηαθέο κεραλέο θ.ιπ.

Δργαδόκελοη ζηο service
 Φνξάηε

κάζθα

θαη

γάληηα

κηαο

ρξήζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο.
 Σεξείηε ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο.
 Θαζαξίζηε

θαη

απνιπκάλεηε

ην

ηξαπέδη ζε θάζε αιιαγή πειάηε.
 Απνιπκαίλεηε

ηνπο

δίζθνπο

ζεξβηξίζκαηνο θαη ηνπο θαηαιφγνπο
κεηά απφ θάζε ρξήζε.
 Σεξήζηε ηηο πξνβιεπφκελεο απνζηάζεηο θαηά ην ζεξβίξηζκα ησλ πειαηψλ
 εξβίξεηε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο γηα αιάηη, πηπέξη, δάραξε, θ.ιπ.
 Σεξήζηε ηηο νδεγίεο ζπλαιιαγψλ.

Δργαδόκελοη ζηε δηαλοκή (delivery)
 Γηαηεξήζηε,

θαζαξίζηε

θαη

απνιπκάλεηε

ηα

απαηηνχκελα ΚΑΠ (κάζθα, γάληηα, θξάλε, ξνχρα,
κπνπθάλ,

γηιέθα

θιπ)

θαη

ρξεζηκνπνηήζηε

ηα

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
 Δθνδηαζηείηε

κε

απνιπκαληηθά

καληειάθηα

ή

αληηζεπηηθφ πγξφ
 Σεξήζηε ηηο νδεγίεο ησλ ζπλαιιαγψλ.

COVID-19 Οδηγός επανεκκίνηζης για ηη μαζική εζηίαζη

13

Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο

ΓΗΑ ΘΑΘΑΡΗΚΟ-ΑΠΟΙΤΚΑΛΖ
Δπεηδή νη επηθάλεηεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ
εκκέζσο

πεγέο

πξνγξάκκαηα
εξγαζίαο

κεηάδνζεο

θαζαξηζκνχ

πξέπεη

λα

ηνπ
ησλ

ηνχ,

ηα

ζηαζκψλ

εληζρπζνχλ.

Θπξίσο

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη επηθάλεηεο
θαη

νη

θνηλφρξεζηνη

ρψξνη

θαζαξίδνληαη

ζπρλά, ηδαληθά αλά 2 ψξεο φπνπ απηφ είλαη
εθηθηφ.
εκεία θαζαξηζκνύ - απνιύκαλζεο:
 εκεία ζπρλήο ρξήζεο/επαθήο (δηαθφπηεο,
ρεηξνιαβέο
θνππαζηέο
ληνπιάπηα,
θαζαξίδνληαη

ζπξψλ,
ζε

ζθάιεο

θιπ.)
θαη

θαη

πιεθηξνιφγηα,
θαη

δηαδξφκνπο,

δηαζθάιηζε

απνιπκαίλνληαη

φηη

ζπρλά.

πληζηάηαη ε ρξήζε παληψλ κηαο ρξήζεο θαη
ζηελ

πεξίπησζε

ζθιεξψλ

επηθαλεηψλ

εξγαζίαο λα πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο ηνπο
κε δεζηφ ζαπνπλφλεξν θαη ζηε ζπλέρεηα ε απνιχκαλζή ηνπο.
 ηηο ηνπαιέηεο πειαηψλ θαη πξνζσπηθνχ έκθαζε ζε: ρεηξνιαβέο, δηαθφπηεο,
ιεθάλεο, ληπηήξεο, βξχζεο, ζηεγλσηήξεο θαη πφκνια ζηηο πφξηεο
 ε ζρέζε κε επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα θαζψο θαη κε
εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, ε πηζηή θαη ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ησλ
πθηζηάκελσλ πξσηνθφιισλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο αλακέλεηαη λα είλαη
επαξθήο.

Παξφια

απηά,

φηαλ

θαη

φπνπ

απηφ

θξίλεηαη

απαξαίηεην

(πεξηνρέο/επηθάλεηεο φπνπ ιακβάλεη ρψξα πην ζπρλή αλζξψπηλε επαθή), ε
αλάγθε επηπιένλ κέηξσλ απνιχκαλζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.
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Θαηάιιεια απνιπκαληηθά-θαζαξηζηηθά:
 Πξντφληα κε βάζε ηεηαξηνηαγείο ελψζεηο ακκσλίνπ (quaternary ammonium
compounds), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ.
Πξνβαίλεηε ζε πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηνπ παξαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηελ
αξαίσζε, εθαξκνγή θαη δηάξθεηα επαθήο (βιέπε Χρήζηκοη ζύλδεζκοη/αρτεία α/α
13).
 Οηθηαθή ρισξίλε θαη άιια ηζρπξά νμεηδσηηθά κέζα είλαη επίζεο γλσζηά γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (έσο 24 ψξεο) έλαληη παξφκνησλ ηψλ. Ζ ηζρχνπζα
ζχζηαζε θαη νδεγία γηα ηε ρξήζε ρισξίλεο (είηε ζε ζπλδπαζκφ θαζαξηζηηθνχαπνιπκαληηθνχ ή κεκνλσκέλα σο απνιπκαληηθνχ ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ
έπεηαη ηνπ θαζαξηζκνχ) είλαη ζε ηειηθή αξαίσζε 1000 ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ
(ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 1:50 αξαίσζε πξντφλησλ νηθηαθήο ρισξίλεο κε ζπλήζε
ζπγθέληξσζε 5% ζε ππνρισξηψδεο λάηξην ή 4 θ.γ ρισξίλεο ζε 1 ιίηξν λεξφ).
 ηηο πεξηπηψζεηο αληηθεηκέλσλ φπνπ ηα αλσηέξσ απνιπκαληηθά ελδέρεηαη λα
είλαη επηβιαβή θαη ζπλεπψο αθαηάιιεια (π.ρ. ηειέθσλα, πιεθηξνιφγηα θαη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο) ελδείθλπηαη ε ρξήζε αληηζεπηηθψλ καληειηψλ ή
απνιπκαληηθψλ κε βάζε ηελ αιθνφιε.
 Γεληθά,

αιθννινχρα

απνιπκαληηθά

(πεξηέρνληα

αηζαλφιε,

πξνπαλ-2-φιε,

πξνπαλ-1-φιε) έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε κνιπζκαηηθφηεηα
ηψλ κε πεξίβιεκα (φπσο ν SARS-CoV-2) ζε ζπγθεληξψζεηο 70-80% θαη
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε κηθξέο επηθάλεηεο.
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζπκβνπιεπηείηε ηνλ ΔΟΓΤ (βιέπε Χρήζηκοη
ζύλδεζκοη/αρτεία α/α 14) ή θαη ηνλ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγάηε ζαο.

Πξνβαίλεηε ζε πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ηνπ
παξαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηελ αξαίσζε, εθαξκνγή θαη
δηάξθεηα επαθήο γηα ηα ρξεζηκνπνηνύκελα θαζαξηζηηθά
θαη απνιπκαληηθά πξντόληα
Κελ μερλάηε λα ελεκεξώλεζηε θαη λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο αιιαγέο ζηε
λνκνζεζία θαη λα πξνζαξκόδεζηε ζηηο νδεγίεο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ
Σειέθσλα ΔΟΓΤ 1135 θαη 210 5212000
Ο παξώλ νδεγόο βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ ίζρπαλ κέρξη ηελ
εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. Ο ΔΦΔΣ ζα επηθαηξνπνηεί ηνλ νδεγό όπνηε
θξίλεηαη αλαγθαίν κε βάζε ηα λεώηεξα δεδνκέλα
COVID-19 Οδηγός επανεκκίνηζης για ηη μαζική εζηίαζη
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Υρήζηκοη ζύλδεζκοη/αρτεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

Λένο θνξσλντφο Covid-19 – Οδεγίεο: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
Κέηξα δεκφζηαο πγείαο: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΚΔΣΡΑΓΖΚΟΗΑ-ΤΓΔΗΑ.pdf
Κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
θαη ηελ πξφιεςε ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ SARS-COV-2 θαηά ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ
κέηξσλ: https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12358.pdf
Ινίκσμε απφ ην λέν θνξσλντφ SARS-CoV-2 | Οδεγίεο πξνθχιαμεο γηα ην θνηλφ:
https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/
Ση πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ:
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΤΓΗΔΗΛΖ-ΣΩΛ-ΥΔΡΗΩΛ-ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔΓΗΑ-ΣΟ-ΘΟΗΛΟ.pdf
Σα 5 βήκαηα γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2018/12/5steps.pdf
Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε κάζθαο απφ ην θνηλφ: https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-tichrisi-maskas-apo-to-koino/
Οδεγίεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε κάζθαο: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/ΚΔΣΡΑ-ΓΖΚΟΗΑ-ΤΓΔΗΑ-ΥΡΖΖ-ΚΑΘΑ.pdf
Γηαρείξηζε ησλ επαθψλ αζζελψλ κε ινίκσμε COVID-19: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf
Οδεγίεο γηα θξνληίδα χπνπηνπ θξνχζκαηνο ζην ζπίηη: https://eody.gov.gr/neos-koronoioscovid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
Οδεγφο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: https://www.efsyn.gr/sites/default/files/202003/PDF_Οδεγίεο%20γηα%20απφβιεηα%20%285%29.pdf
Ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ηνγελείο θαη άιιεο ινηκψμεηο θαηά ηε
ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ: https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynshdhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwndiasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhshklimatistikwn-monadwn
Ιίζηα απνιπκαληηθψλ γηα ρξήζε έλαληη ηνπ ηνχ SARS-CoV-2: https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
Οδεγίεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Υψξσλ Παξνρήο
Τπεξεζηψλ Τγείαο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηνλ ηφ SARS-CoV-2: https://eody.gov.gr/odigies-giaton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-iosars-cov-2/
Έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ Covid-19 θαη ηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ:
https://eody.gov.gr/anartisi-keimenoy-tis-eyropaikis-epitropis-schetika-me-ton-covid-19kai-tin-asfaleia-trofimon/
ρέδην ζηαδηαθήο απνθιηκάθσζεο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ: http://www.mindev.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/04/Covid-19-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%9D-FINAL-1.pdf

Υρήζηκα βίληεο γηα εθπαίδεσζε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Οδεγίεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ελφςεη ηεο κείσζεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ:
https://youtu.be/q5doiFHizDg
Ση πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ (CDC):
https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo
Απιέο θαη ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία καο απφ ηνλ θνξνλατφ:
https://www.youtube.com/watch?v=f9PCvz4fLRU
Παξαθνινπζνχκε ηελ πγεία καο, παξακέλνπκε ελεκεξσκέλνη:
https://www.youtube.com/watch?v=Il6sP5MicTo
Ζ ζσζηή ρξήζε ηεο κάζθαο: https://www.youtube.com/watch?v=uwDdun26878
σζηφ Πιχζηκν Υεξηψλ: https://www.youtube.com/watch?v=AEyNFMajgVI
Οδεγίεο γηα ηηο εππαζείο νκάδεο: https://www.youtube.com/watch?v=dOdWRVJEJqE
Πσο αιιάδεηο γάληηα: https://www.youtube.com/watch?v=lIAqV0rltXc
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COVID 19: CHECK LIST ΓΗΑ ΣΖ ΚΑΕΗΘΖ ΔΣΗΑΖ
εκεία θαη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή
Πξνκήζεηα θαη παξαιαβή Α’ πιψλ θαη
πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ρψξν
επεμεξγαζίαο
Δπεμεξγαζία ηξνθίκσλ, πξνεηνηκαζία
γεπκάησλ

Ύπνπην/Σεθκεξησκέλν
πξνζσπηθφ

θξνχζκα

ζην

Δπίζθεςε θαη παξακνλή εμσηεξηθψλ
ζπλεξγείσλ θαη ζπλεξγαηψλ/επηζθεπηψλ
/θνξέσλ ειέγρνπ

Ιάληδα (ζεκεία πιχζεο ζθεπψλ)

Γξαθεία (ρξήζε θνηλψλ
αληηκεηψπηζε επηζθεπηψλ)

εξγαιείσλ,

Απνζηνιή πξνο δηαλνκή/delivery

Σνπαιέηεο

Πσιήζεηο/service

Υψξνη δηαιείκκαηνο πξνζσπηθνχ

Πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε πξνζσπηθνχ

Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ
I. Απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ / Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ «απόζηαζεο»
Αλαδηάηαμε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο
II. Γηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο
εξγαδνκέλσλ.

ζηαδηαθήο

Αλαδηνξγάλσζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ

Αλαδηνξγάλσζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ
πξνζέιεπζεο

/

απνρώξεζεο

ησλ

Οξγάλσζε ζε νκάδεο εξγαζίαο

III. Γηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο ειεγρόκελεο πξόζβαζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο
Υψξνη δηαιεηκκάησλ

Απνδπηήξηα

Υψξνη αλάπαπζεο

Ινπηξά, ηνπαιέηεο

IV. πλαιιαγέο ζε ηακείν
Δλζάξξπλζε αλέπαθσλ ζπλαιιαγψλ

ήκαλζε ζην δάπεδν γηα ηελ νξηνζέηεζε
απνζηάζεσλ

Αληηζεπηηθφ ζηε ζέζε ηνπ ηακία

Οξηζκφο ππεχζπλνπ γηα ζπλερή επνπηεία

Αληηζεπηηθφ ζηε ζέζε ηνπ πειάηε

Σνπνζέηεζε Plexiglas
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V. Πξνηξνπέο γηα:
Υξήζε ζθάιαο

Απνθπγή ρξήζεο αλειθπζηήξα

VI. Πηλαθίδεο ελεκέξσζεο-ππελζύκηζεο γηα:

VII.

σζηή ρξήζε γαληηψλ

σζηφ πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ρεξηψλ

σζηή ρξήζε κάζθαο

Σήξεζε απνζηάζεσλ

Ρύζκηζε πξνζέιεπζεο ηξίησλ
πλεξγάηεο

πληεξεηέο

Γηαλνκείο

Πξνκεζεπηέο

VIII. Δλεκέξσζε γηα ηηο νδεγίεο ησλ αξκόδησλ θξαηηθώλ αξρώλ
Αθίζεο

Φπιιάδηα

Άιιν
IX. Δπαξθήο αεξηζκόο
Φπζηθφο αεξηζκφο

Σαθηηθή ζπληήξεζε (πξφγξακκα)

X. Οξγαλσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ



Β. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ, ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

1. Ληπηήξεο ρεξηώλ
Δπάξθεηα

Κε θσηνθχηηαξν

Πνδνθίλεηνη
2. ηα ζεκεία πιπζίκαηνο:
απνχληα γηα πιχζηκν ρεξηψλ

Υεηξνπεηζέηεο κίαο ρξήζεο

ηεγλσηήξεο

Αληηζεπηηθά δηαιχκαηα

3. Αληηζεπηηθά δηαιύκαηα ζε:
Δηζφδνπο

Θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο

Δμφδνπο
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4. Παξνρή ξνπρηζκνύ θαη ΚΑΠ ζε εξγαδόκελνπο:
Γάληηα

Φηιέ

Κάζθεο

Άιια………………………………………………..

5. Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ γηα:
Οξζή, αζθαιή ρξήζε θαη απνζήθεπζε ΚΑΠ
6. Θαζνξηζκόο ππεπζύλνπ γηα επίβιεςε:
Σήξεζεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο

Οξζήο ρξήζεο ησλ κέζσ πξνζηαζίαο

7. Πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ:
Γηα ρξεζηκνπνηεκέλα ΚΑΠ κηαο ρξήζεο, καληηιάθηα, ρεηξνπεηζέηεο ή άιια κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη είδε
πξνζσπηθήο πγηεηλήο
8. Πιύζηκν:
Δλδπκάησλ εξγαζίαο

ΚΑΠ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ

Οδεγίεο γηα πιχζηκν ζην ζπίηη
9. Θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε:
Θαηάιιεια απνξξππαληηθά έλαληη ηνπ ηνχ

Θαηάιιεια απνιπκαληηθά έλαληη ηνπ ηνχ

Πξφγξακκα θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο

Δληνπηζκφο επηθαλεηψλ θαη
θνηλφρξεζησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
αγγίδνληαη ζπρλά απφ πνιινχο

Θαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα

εκεία θαζαξηζκνχ

Θάζε δχν ψξεο

δηαθφπηεο

ληνπιάπηα

Άιιν…………………………..

ρεηξνιαβέο
ζπξψλ

επηθάλεηεο ζε
επαθή κε ηξφθηκα

πιεθηξνιφγηα

θνππαζηέο ζε
ζθάιεο θαη
δηαδξφκνπο

ηνπαιέηεο

Γ. ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ
1. Service
Θαηάινγνη πνπ απνιπκαίλνληαη ή κηαο
ρξήζεο

Αιιαγή πθαζκάηηλσλ ηξαπεδνκάληεισλ
κεηά απφ θάζε πειάηε

Σξαπεδνκάληεια θαη ζνππιά κηαο ρξήζεο

Παξαγγειίεο ρσξίο επαθή
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2. Take away - delivery
Απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ θεηκέλνπ
θιήζεο φηαλ θηάζνπλ νη παξαδφζεηο

Παξαδφζεηο «ρσξίο άγγηγκα»

ή

Γηαλνκέαο κε κάζθα θαη γάληηα θαηά ηελ παξάδνζε
Θαζνξηζκφο θαη απνιχκαλζε επηθαλεηψλ

πγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα απνιχκαλζεο θαη
θαζαξηζκνχ

ζπρλήο επαθήο

ηνπ νρήκαηνο δηαλνκήο

πάγθνη

ησλ δνρείσλ κεηαθνξάο

νζφλεο επαθήο

ησλ ηζνζεξκηθψλ ζάθσλ

3. πλεξγεία ζπληεξήζεσλ
Υξήζε πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ γηα
είζνδν

Πξνγξακκαηηζκφο ζπληεξήζεσλ

Γ. ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ

1. Δξγαδόκελνη ζηελ παξαιαβή-απνζήθε:
Απνθπγή ρεηξαςηψλ

Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη παξαγγειηψλ

Πεξηνξηζκφο επαθψλ κε ηνπο νδεγνχο
ησλ πξνκεζεπηψλ

Πξνγξακκαηηζκφο παξαιαβψλ κε ηε
κηθξφηεξε δπλαηή ζπρλφηεηα θαη ζε
δηαθνξεηηθέο ψξεο αλά πξνκεζεπηή

Υξήζε κάζθαο θαη γαληηψλ θαηά ηελ
παξαιαβή

Παξαιαβή-παξάδνζε
εγγξάθσλ
ζε
θάθειν θαη ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν
πάγθνπ ή ηξαπεδηνχ

Απνιχκαλζε ιαβψλ απφ ηα ηξνρήιαηα
θαξφηζηα ή clark κεηαθνξάο ή ρξήζε
κεκβξαλψλ κηαο ρξήζεο

Τπνγξαθή κε
ρξήζεο, ζηπιφ

αηνκηθήο

απνθιεηζηηθήο

2. Δξγαδόκελνη ζηε ιάληδα:
Οδεγίεο
νξζήο
ρξήζεο/ζπληήξεζεο
πιπληεξίνπ
Υξήζε θαηάιιεισλ απνξξππαληηθψλ /
απνιπκαληηθψλ γηα ηελ πιχζε ζθεπψλ
ζην ρέξη
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ζε
θιεηζηά εξκάξηα
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3. Δξγαδόκελνη ζηελ θαζαξηόηεηα θνηλόρξεζησλ ρώξσλ – δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ
δπλεηηθά κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ:
Υξήζε ΚΑΠ κηαο ρξήζεσο γηα ηελ απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ:

Οδεγίεο:

γάληηα

ζπιινγήο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ΚΑΠ

κάζθεο

ζπιινγήο δπλεηηθψο κνιπζκέλσλ πιηθψλ

εηδηθφο ξνπρηζκφο

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ

4. Δξγαδόκελνη ζηε ζπλαιιαγέο - ηακείν:
Απνιχκαλζε POS κεηαμχ ζπλαιιαγψλ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη pin
Υξήκαηα θαη ραξηνλνκίζκαηα απφ θαη πξνο ηνπο πειάηεο
ζηνλ πάγθν θαη φρη ζην ρέξη

ζθνχπηζκα-απνιχκαλζε επηθαλεηψλ ζηνλ
πάγθν, ηηο ηακεηαθέο κεραλέο θιπ.

5. Δξγαδόκελνη ζην service:
Υξήζε κάζθαο

Υξήζε γαληηψλ κίαο ρξήζεο

Θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηξαπεδηνχ
ζε θάζε αιιαγή πειάηε

Απνιχκαλζε θαηαιφγνπ κεηά απφ θάζε
ρξήζε ή ρξήζε θαηαιφγνπ κηα ρξήζεο

Αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο γηα αιάηη, πηπέξη,
δάραξε, θιπ.
Σήξεζε απνζηάζεσλ θαηά:
ηελ ππνδνρή πειαηψλ

ηελ παξαγγειία

ην ζεξβίξηζκα
6. Δξγαδόκελνη ζηε δηαλνκή:
Θαζαξηζκφο – απνιχκαλζε ησλ ΚΑΠ
(κάζθα,
γάληηα,
θξάλε,
ξνχρα,,
κπνπθάλ, γηιέθα θιπ)

Απνιπκαληηθά καληειάθηα ή αληηζεπηηθφ
πγξφ

Αλέπαθεο ζπλαιιαγέο

Δ. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ-γξαπηέο νδεγίεο:
Αηνκηθήο πγηεηλήο, πιπζίκαηνο ρεξηψλ,
νξζήο ρξήζεο γαληηψλ θαη κάζθαο,
απνθπγήο ζπγρξσηηζκνχ

Θαζνδήγεζεο γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο
λφζνπ COVID-19

Γηα ηελ αλαθνξά αζζέλεηαο θαη ηελ
πνιηηηθή γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία

Γηα ηνλ ηξφπν απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο
ηεο λφζνπ COVID-19, ζε πεξίπησζε
ζεηηθνχ δείγκαηνο

Γηα ηε δηαρείξηζε χπνπηνπ θξνχζκαηνο
ζηελ εξγαζία

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ εξγαδφκελνη
αηζζαλζνχλ αδηαζεζία ζην ζπίηη
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