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1 Εισαγωγή 
 
 
1.1 Σκοπός παρόντος οδηγού 
 
Ο παρόν οδηγός έχει ετοιμαστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Συνδέσμου 
Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) και έχει ως σκοπό την παροχή γενικής 
καθοδήγησης στους οργανισμούς ως προς την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
πανδημίας του COVID-19 στους χώρους εργασίας. 
 
Ο κάθε εργοδότης, έχει υποχρέωση, μέσα από τη συνεχή διαβούλευση με τους 
εργαζόμενους, τις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) ή/και τις 
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και όπου ισχύει, τον Ιατρό 
Εργασίας, να αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέτρα εντός του οργανισμού, να 
διενεργήσουν εκτίμηση του κινδύνου και να εφαρμόσουν κατάλληλα προληπτικά και 
προστατευτικά μέτρα. 
  
Για την ετοιμασία του οδηγού αυτού έχουν ληφθεί υπόψη οι αντίστοιχες οδηγίες και 
συστάσεις του Υπουργείου Υγείας Κύπρου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), 
καθώς και οι απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία. 
 
Σημείωση: Καθώς η πανδημία εξελίσσεται, οι ορισμοί και οι οδηγίες ενδέχεται να 
τροποποιηθούν, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση από την ιστοσελίδα 
του Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών www.pio.gov.cy/coronavirus. 
 
 
1.2 Συγγραφείς οδηγού 
 
ΔΣ ΣΑΥΚ 2019 – 2021: 
 
Γεώργιος Φλωρίδης Πρόεδρος 
Θωμάς Ευαγγέλου Γραμματέας 
Ειρήνη Χρυσού Ταμίας 
Μαρία Θεοχαρίδου Μέλος 
Ευσέβιος Χατζηκώστας Μέλος 
Γιώργος Σάββα Μέλος 
Κυριάκος Λοΐζου Μέλος 
 
 

http://www.pio.gov.cy/coronavirus
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2 Βασικές πληροφορίες για τον COVID-19 
 
 
2.1 Σύντομη αναδρομή στην πανδημία του COVID-19 

 
Η πανδημία της νόσου του νέου κορωνοϊού 2019 (COVID-19) είναι μια τρέχουσα 
πανδημία που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των 
κορωνοϊών (coronoviridae), μία μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο όρος SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Corona Virus 2) υποδεικνύει τον ιό, ενώ ο όρος COVID-19 (Corona Virus 
Disease-2019) υποδεικνύει τη νόσο που εκδηλώνεται από τον ιό SARS-CoV-2. 
Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι της 
Κίνας, τον Δεκέμβριο του 2019. 
 
 
2.2 Πώς μεταδίδεται και περίοδος επώασης 

 
Η μετάδοση του ιού γίνεται από άτομο σε άτομο, μέσω στενής επαφής, μέσω του 
αναπνευστικού συστήματος, με σταγονίδια από τη μύτη ή το στόμα, από άτομα που 
βήχουν ή φτερνίζονται ή συνομιλούν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο. Χαμηλός είναι ο 
κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω κοπράνων. 
  
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 αυτός κυμαίνεται από 1-
14 ημέρες. 
 
 
2.3 Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο; 
 
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε περίπτωση βαρύτερης νόσου, ο 
ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα και να χρειαστεί 
νοσηλεία σε νοσοκομείο. 
 
 
2.4 Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο; 
 
Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, 
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες κλπ.) είναι πιθανότερο 
να επηρεαστεί σοβαρά η υγεία τους και να χρειαστούν ιατρική φροντίδα ή και νοσηλεία. 
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2.5 Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19; 
 

Εάν έχει οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα 
από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας 
ΚΑΙ τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 
14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων: 
 

o Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο 
κορωνοϊο SARS-CoV-2 ή 

o Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από τον SARS-CoV-2 περιοχές με βάση τα 
τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα. Οι λίστες των χωρών με επιβεβαιωμένα 
επιδημιολογικά δεδομένα ανανεώνονται συνεχώς και θα πρέπει οι πολίτες να 
ενημερώνονται συνεχώς. 

 
Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για 
τον ιό SARS-CoV-2. 
 
Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον Προσωπικό Ιατρό ή το 
Κέντρο Κλήσεων της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 και όχι επίσκεψη σε 
χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 
 
2.6 Τι σημαίνει έχω έρθει σε επαφή με τον ιό; 
 
Ως «επαφή» ως προς τον COVID-19 ορίζεται άτομο που δεν εμφανίζει συμπτώματα και 
είχε ή ενδέχεται να είχε ιστορικό επαφής με κρούσμα λοίμωξης COVID-19 (νοσούντος ή 
ασυμπτωματικού ατόμου).  
 
Ο κίνδυνος μόλυνσης εξαρτάται από το επίπεδο «έκθεσης» στον ιό, βάσει του οποίου 
καθορίζεται και το είδος της παρακολούθησης. Ανάλογα δε, με το επίπεδο της έκθεσης οι 
επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε: 
 

1. «Στενές επαφές» (έκθεση υψηλού κινδύνου) 
 

o Ως στενή επαφή πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 
ορίζεται:  

▪ Άτομο που ζει στην ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη COVID-19. 
▪ Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. 

χειραψία, συνομιλία σε κοντινή απόσταση κλπ.). 
▪ Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με 

COVID-19. 
▪ Άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 

για χρονικό διάστημα > 15 λεπτά ή σε απόσταση < 2 μέτρα. 
▪ Παραμονή σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, 

χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) σε απόσταση <2 μέτρα και για >15 
λεπτά. 

▪ Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας ή 
εργαζόμενος που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενή με COVID-19 
χωρίς τη λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής 
προστασίας. 
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▪ Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση 
δύο σειρών θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με 
λοίμωξη COVID-19, άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον 
ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο 
τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης 
σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του 
αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο 
εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του 
αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να 
θεωρηθούν στενές επαφές). 

 
2. «Περιστασιακές επαφές» (έκθεση χαμηλού κινδύνου) 

 
o Ως περιστασιακή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 

ορίζεται:  
▪ Άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον ασθενή με COVID-19 για 

διάστημα < 15 λεπτά ή σε απόσταση > 2 μέτρα. 
▪ Άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 

για διάστημα < 15 λεπτά και σε απόσταση < 2 μέτρα. 
▪ Άτομο που ταξίδεψε μαζί με τον ασθενή με COVID-19 σε οποιοδήποτε 

μεταφορικό μέσο. 
▪ Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο 

μετάδοσης.  
 
Σημείωση: Το όριο των 15 λεπτών έχει επιλεγεί αυθαίρετα για καθαρά πρακτικούς 
σκοπούς. Οι αρχές Δημόσιας Υγείας μπορεί, με βάση την Εκτίμηση Κινδύνου κατά 
περίπτωση, να εξετάσουν το ενδεχόμενο της διερεύνησης και παρακολούθησης των 
επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με 
τον ασθενή με COVID-19. 
 
 
2.7 Ορισμός «ύποπτο κρούσμα» 
 

• Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με 
τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια) και χωρίς 
άλλη αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την κλινική εικόνα και με ιστορικό ταξιδιού ή 
διαμονής σε χώρα / περιοχή, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογο του 
Υπουργείου Υγείας, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των 
συμπτωμάτων. 

• Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού και ιστορικό στενής επαφής 
με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν 
από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

• Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory Illness), 
η οποία απαιτεί νοσηλεία και για την οποία δεν έχει τεκμηριωθεί άλλη αιτιολογία. 
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2.8 Ορισμός «πιθανό κρούσμα» 
 
Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο κορωνοϊό SARS-
CoV-2: αδιευκρίνιστο θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς 
που ανήκουν στην οικογένεια των κορωνοϊών και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-
CoV-2. 
 
 
2.9 Ορισμός «επιβεβαιωμένο κρούσμα» 
 
Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, 
ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων. 
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3 Στάδια εφαρμογής του παρόντος οδηγού  σχετικά με τους κινδύνους που 
προκύπτουν από την ασθένεια COVID-19 

 
 
3.1 Συμμετοχή και διαβούλευση εργαζομένων 
 

Ο κάθε εργοδότης, έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την ουσιαστική συμμετοχή και 
διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των 
Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) και όπου ισχύει, του Ιατρού 
Εργασίας ή / και των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 
 
Διαβούλευση είναι το δικαίωμα των εργαζομένων να εκφράζουν τις απόψεις τους, οι 
οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν τη λήψη της οριστικής απόφασης από τον 
εργοδότη σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.  
 
Στόχος της διαβούλευσης είναι η βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος 
εργασίας προς όφελος του ιδίου του εργοδότη, του οργανισμού αλλά και των 
εργαζομένων μέσω: 
 

• Της ενθάρρυνσης και της συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και 
υγείας. 

• Της αύξησης του ενδιαφέροντος τους για την εργασία τους. 

• Της αύξησης της παραγωγικότητας τους. 

• Της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων, συμβάντων και επαγγελματικών 
ασθενειών. 

 
 
3.2 Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων 
 
Για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό που εργάζεται στον οργανισμό έχει όλες τις 
απαραίτητες γνώσεις – πέραν από αυτές που χρειάζονται για να διεκπεραιώσει τα 
καθημερινά καθήκοντα που του ανατίθενται – έτσι ώστε να γνωρίζει και να μπορεί να 
εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας του οργανισμού, ο εργοδότης πρέπει 
να διασφαλίσει την ορθή, ουσιαστική και αποτελεσματική ενημέρωση και εκπαίδευση 
των εργαζομένων του σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από τον COVID-19, τα 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται καθώς επίσης και 
το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Η τήρηση σχετικών αρχείων 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης είναι απαραίτητη.  
 
 
3.3 Αξιολόγηση υφιστάμενων μέτρων εντός του οργανισμού 

 
Χρησιμοποιώντας για καθοδήγηση τη λίστα ελέγχου (βλέπε Παράρτημα Α), ο 
οργανισμός θα πρέπει να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέτρα που εφαρμόζονται 
εσωτερικά στον οργανισμό και να καταγράψει τυχόν ελλείψεις. 
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3.4 Διενέργεια εκτίμησης κινδύνου, λήψη μέτρων ελέγχου και επανεκτίμηση κινδύνου 
 
Σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002), ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίσει την 
ετοιμασία γραπτής εκτίμησης κινδύνου στην οποία θα αναγνωριστούν όλοι οι κίνδυνοι 
που προκύπτουν ή πιθανόν να προκύψουν από τον COVID-19 με στόχο την αξιολόγηση 
και την καταγραφή όλων των αναγκαίων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για 
την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και τρίτων προσώπων που 
μπορεί να επηρεαστούν. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε 
έγκυρη μεθοδολογία. 
 
Η εκτίμηση κινδύνου μπορεί να ετοιμαστεί είτε από άτομα εσωτερικά του οργανισμού οι 
οποίοι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας είτε από εξωτερικούς 
συνεργάτες (ΕΞΥΠΠ), οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι στο επικαιροποιημένο μητρώο του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Η διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε βασικά 
βήματα: 
 

• Βήμα 1ο:  Εντοπισμός των πηγών κινδύνου. 

• Βήμα 2ο:  Εντοπισμός των προσώπων και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να  
επηρεαστούν. 

• Βήμα 3ο: Αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη απόφασης για την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης. 

• Βήμα 4ο:  Λήψη μέτρων. 

• Βήμα 5ο:  Επανεκτίμηση. 
 
Στο Παράρτημα Β παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα των πέντε βημάτων για την 
διενέργεια εκτίμησης κινδύνου ενώ περαιτέρω καθοδήγηση δίδεται στους διάφορους 
οδηγούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο λόγω 
έκθεσής τους στην ασθένεια COVID-19 κατά την εργασία, θα πρέπει να ληφθούν επίσης 
υπόψη οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 144/2001). Με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, μεταξύ 
άλλων, θα πρέπει να εκτιμάται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια έκθεσης των προσώπων 
στην εργασία (περιλαμβανομένων και των προσώπων που επηρεάζονται από την 
εργασία που εκτελείται, π.χ. πελάτες, προμηθευτές, τρίτα πρόσωπα). 
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3.5 Ετοιμασία σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
 
Ο οργανισμός θα πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση περιστατικού, 
όπου  εντοπισθεί εργαζόμενος που πιθανό να νοσεί από την ασθένεια COVID-19: 
 

• Εντοπισμός εργαζόμενου ως ύποπτο ή πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα είτε 
εντός είτε εκτός εργασίας. 

• Εντοπισμός επισκέπτη στον οργανισμό ως ύποπτο ή πιθανό ή επιβεβαιωμένο 
κρούσμα. 

 
Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πρόνοιες: 
 

• Αναγνώριση κατάλληλου δωματίου στο οποίο να γίνει απομόνωση του 
κρούσματος. 

• Μεταφορά κρούσματος εκτός της εργασίας. 

• Τηλέφωνα επικοινωνίας με αρμόδια άτομα π.χ. του προσωπικού ιατρού του 
κρούσματος. 

• Παροχή μέσων ατομικής προστασίας. 

• Απολύμανση χώρου εργασίας μετά την απομάκρυνση του ατόμου  από κρούσμα 
COVID-19. 

 
Η ενημέρωση / εκπαίδευση όλων των εργαζομένων ως επίσης και η τήρηση σχετικών 
αρχείων θεωρείται πολύ σημαντική και απαραίτητη. 
 
 
3.6 Έλεγχος ορθής εφαρμογής προληπτικών και προστατευτικών μέτρων  

 
Ο εργοδότης θα πρέπει να διασφαλίσει τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων και 
επιθεωρήσεων από αρμόδια άτομα για επιβεβαίωση της αποτελεσματικής εφαρμογής των 
προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Σε περίπτωση εντοπισμού ελλείψεων ή 
παραλείψεων, θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές ενέργειες. Προτείνεται η 
τήρηση σχετικών αρχείων. 
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4 Προληπτικά και προστατευτικά μέτρα 
 
 
4.1 Γενικοί κανόνες πρόληψης 
 

• Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής. 

• Τήρηση περιβαλλοντικών μέτρων. 

• Τήρηση οργανωτικών μέτρων. 

• Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση από τα δελτία τύπου του Υπουργείου Υγείας 
και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στο www.pio.gov.cy/coronavirus. 

• Συνεχής διαβούλευση και εφαρμογή συστάσεων (όπου υπάρχουν), του Ιατρού 
εργασίας, των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) και των 
Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 

• Άμεση ενημέρωση διεύθυνσης εάν κάποιος: 
o Έχει υποψία ότι ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα. Το ίδιο 

ισχύει και για άτομα του στενού του περιβάλλοντος. 
o Ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και 

επιπλοκών (άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα 
π.χ. σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά 
νοσήματα, κακοήθειες, ανοσοκατασταλμένοι). 

 
 
4.2 Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού 
 

• Επαρκής αερισμός (με φυσικά ή τεχνητά μέσα) των χώρων εργασίας και τακτική 
συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού. 

• Συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων και των επιφανειών 
εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας καθώς και των εργαλείων, συσκευών και 
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται (πόμολα, τηλεχειριστήρια, διακόπτες, τηλέφωνα, 
πληκτρολόγια κλπ.) με κατάλληλο απορρυπαντικό και απολυμαντικό μέσο. 

• Συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων με κατάλληλο 
απορρυπαντικό και απολυμαντικό μέσο. 

• Τοποθέτηση σκεπαστών κάδων απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται σε πλαστικές 
σακούλες τα ΜΑΠ μιας χρήσης, καθώς και τα μαντιλάκια, χειροπετσέτες ή άλλα μέσα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας, καθώς και 
είδη προσωπικής υγιεινής.  

• Τοποθέτηση κλειστών κάδων με σήμανση για βιολογικούς παράγοντες, στους οποίους 
θα απορρίπτονται σε πλαστικά σακούλια τα ΜΑΠ , τα είδη προσωπικής υγιεινής και 
τα απόβλητα από την απολύμανση χώρων, στους οποίους υπήρχε παρουσία ατόμου  
επιβεβαιωμένου με την ασθένεια COVID-19. 

• Συχνό πλύσιμο των ενδυμάτων εργασίας (π.χ. φόρμες κλπ.), καθώς και απολύμανση 
των ΜΑΠ που χορηγούνται (παπούτσια ασφαλείας, γυαλιά κλπ.) με κατάλληλο 
απολυμαντικό μέσο. 

• Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων κοινής χρήσης. 
 
 

http://www.pio.gov.cy/coronavirus
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4.3 Οργανωτικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού 
 

• Αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών και διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας. 

• Απαγορεύεται η διακίνηση πέραν των 3 ατόμων στο ίδιο όχημα. 

• Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες παραμένουν ανοικτές, οφείλουν να: 
o Σηματοδοτήσουν τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών (κατά τη διάρκεια 

εξυπηρέτησης τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές 
αναμονής εκτός των καταστημάτων) διασφαλίζοντας την τήρηση της 
απόστασης των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων, 

o Διασφαλίσουν την ταυτόχρονη παρουσία πελατών και εργαζομένων στον 
χώρο εξυπηρέτησης τηρώντας τα 8 τ.μ. ανά άτομο. 

• Στις κατά πρόσωπο επαφές του προσωπικού με πελάτες προτείνεται η τοποθέτηση 
διαφανών προστατευτικών επιφανειών π.χ. γυαλί ή Plexiglas. 

• Κατά την παράδοση εμπορευμάτων οι εργαζόμενοι να φέρουν μάσκα, γάντια και 
γυαλιά ή προσωπίδα. 

• Οποιοσδήποτε εμφανίζει συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή αντιμετωπίζει δυσκολία 
στην αναπνοή του θα παραμένει στο σπίτι του και θα επικοινωνεί άμεσα με τον 
προσωπικό του ιατρό. Επίσης, θα ενημερώνει τον εργοδότη του. 

• Οποιοσδήποτε προσβληθεί από τον ιό, θα επανέρθει στο χώρο εργασίας του μόνο εάν 
εξασφαλίσει σχετικό αποδεικτικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. 

• Όπου είναι εφικτό, σταδιακή προσέλευση στους χώρους εργασίας, για την αποφυγή 
συνωστισμού στους χώρους εργασίας. 

• Αποφυγή χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς.  

• Περιορισμός μετακινήσεων και μείωση επαφής με άτομα που συγκαταλέγονται σε 
ευπαθείς ομάδες. 

• Περιορισμός της κοινωνικής δραστηριότητας. 

• Περιορισμός των συναντήσεων τόσο στα γραφεία, όσο και σε χώρους πελατών ή 
συνεργατών. Όπου είναι εφικτό, η υποστήριξη πελάτων να γίνεται με 
απομακρυσμένη πρόσβαση και μόνο σε ιδιαίτερα έκτακτες περιπτώσεις να 
πραγματοποιούνται συναντήσεις. Βλέπε πιο κάτω ειδικές διατάξεις για συναντήσεις.  

• Εφαρμογή μέτρων για τη διενέργεια ταξιδιών. Βλέπε πιο κάτω ειδικές διατάξεις για 
ταξίδια. 

• Διενέργεια πληρωμών / αποδοχή πληρωμών ηλεκτρονικά. 

• Εναλλακτικά μέτρα για πληρωμές αποτελούν η χρήση κάρτας πληρωμής με γάντια, 
πληρωμή στο ακριβές ποσό για αποφυγή ανάγκης λήψης ρέστων, τοποθέτηση ρέστων 
σε ξεχωριστό δοχείο κλπ. 

• Όπου είναι εφικτό, εφαρμογή διευθετήσεων για εργασία από το σπίτι για την 
αποφυγή του συνωστισμού ατόμων στο χώρο εργασίας και τη μείωση μετακινήσεων 
των εργαζομένων. 

• Πραγματοποίηση ειδικών διευθετήσεων για απομάκρυνση ατόμων τα οποία ανήκουν 
στις ευπαθείς ομάδες από το χώρο εργασίας με διάφορες μορφές άδειας. 

• Αποφυγή κάθε μορφής εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων μεγάλου αριθμού ατόμων. 

• Μετάθεση μελλοντικά όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που 
συνεπάγονται συναθροίσεις ατόμων (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κλπ.). 

• Αποφυγή συνωστισμού και όπου είναι εφικτό, πραγματοποίηση συνεργασιών με 
άλλο τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, τηλεδιάσκεψη κλπ.). 

• Ρύθμιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους εντός του οργανισμού κλπ., με στόχο 
τη μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης ατόμων στον ίδιο χώρο και την τήρηση του 
κριτηρίου της ασφαλούς απόστασης. 
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4.4 Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας 
 

• Σε όλους τους χώρους εργασίας (οχήματα, γραφεία, χώροι παραγωγής, αποθήκες 
κλπ.) να τοποθετηθεί απολυμαντικό υγρό χεριών. 

• Παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας μιας χρήσης (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους και εκπαίδευση τους από τον εργοδότη ως προς την ασφαλή χρήση 
τους. Τα ΜΠΑ αφορούν μάσκες αναπνοής και γάντια μίας χρήσης, γυαλιά 
προστασία ή προσωπίδα. 

• Διαθεσιμότητα θερμομέτρων και εφαρμογή προγράμματος καθημερινής μέτρησης της 
θερμοκρασίας των εργαζομένων και πελατών. 

• Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό (τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα). 
Aν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
αλκοολούχο διάλυμα (π.χ. οινόπνευμα 70%). Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το 
πλύσιμο των χεριών. 

• Αποφυγή στενής επαφής εργαζομένων με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα 
λοίμωξης αναπνευστικού, χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης όπως π.χ. 
μάσκα αναπνοής και γάντια και γυαλιά. Χωρίς τη χρήση μέσων ατομικής 
προστασίας, να τηρείται η ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων. 

• Αποφυγή χειραψιών, αγκαλιών κλπ. με άλλα άτομα. 

• Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων π.χ. στυλό, μολυβιών, 
μαρκαδόρων, τηλεφώνων, Η/Υ κλπ. 

• Αποφυγή κατανάλωσης κάθε είδους τροφής στους εργασιακούς χώρους, εκτός των 
καθορισμένων. 

• Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα. 

• Αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς 
μικροβίων. 

• Χειριστείτε τα κινητά σας σαν να είναι συνεχώς μολυσμένα. Να τα απολυμαίνετε με 
ειδικά μαντηλάκια και να το κρατάτε μακριά από το κρεβάτι σας. 

• Να ανοίγετε τις πόρτες με το πίσω μέρος του χεριού σας ή κρατώντας χαρτί ή 
οποιοδήποτε απολυμαντικό μέσο. 

• Απαγόρευση εισόδου στους επισκέπτες / προμηθευτές εντός των χώρων εργασίας. Θα 
πρέπει να μένουν εκτός. Εάν είναι απόλυτη ανάγκη να εισέλθουν στο χώρο εργασίας, 
θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής τα οποία παρουσιάζονται 
στην παρούσα ενότητα. 

• Χειρισμός εισερχόμενης έντυπης αλληλογραφίας: 
o Θα παραλαμβάνεται μόνο από ένα άτομο. 
o Θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο χώρο για τουλάχιστον 24 ώρες. 
o Θα ανοίγεται από άτομο το οποίο θα χρησιμοποιεί γάντια μίας χρήσης. 
o Θα σαρώνεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα ενδιαφερόμενα άτομα. 

• Επίβλεψη της συμμόρφωσης των εργαζομένων και των τρίτων για την εφαρμογή 
ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής. 
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4.5 Ειδικές διατάξεις για τη διενέργεια συναντήσεων 
 
Πριν τη συνάντηση 
 

• Ακολουθήστε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

• Αναπτύξετε σχέδιο ετοιμότητας για αποτροπή μόλυνσης στη συνάντηση.  
o Αξιολογήστε τη δυνατότητα διενέργειας της συνάντησης με εναλλακτικούς 

τρόπους π.χ. τηλεδιάσκεψη. 
o Αξιολογήστε τη δυνατότητα μείωσης του αριθμού των συμμετεχόντων. 
o Εξασφαλίστε εξειδικευμένες πληροφορίες από αρμόδια άτομα. 
o Εξασφαλίστε επαρκή υλικά προσωπικής υγιεινής π.χ. χαρτομάντηλα, 

απολυμαντικά υγρά, χειρουργικές μάσκες κλπ. 
o Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι, εάν έχουν οποιαδήποτε συμπτώματα ή 

νιώθουν αδιαθεσία, να μην παρουσιαστούν στη συνάντηση. 
o Εξασφαλίστε τα στοιχεία επικοινωνίας και το χώρο διαμονής όλων των 

συμμετεχόντων. Ξεκαθαρίστε τους ότι τα στοιχεία τους πιθανόν να δοθούν 
στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες 
παρουσιάσει συμπτώματα μεταδοτικής ασθένειας. Σε περίπτωση που 
διαφωνούν με αυτό, δεν θα πρέπει να παραστούν στη συνάντηση.  

• Ετοιμάστε σχέδιο για αντιμετώπιση περιστατικών κατά τα οποία ένας συμμετέχοντας 
παρουσιάσει συμπτώματα του COVID-19, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων: 

o Τον καθορισμό συγκεκριμένου δωματίου για απομόνωση του ατόμου που έχει 
παρουσιάσει συμπτώματα. 

o Τον τρόπο μεταφοράς του ασθενή εκτός του χώρου συνάντησης. 
o Τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν όταν ένας συμμετέχοντας 

διαγνωστεί θετικός ως προς τον COVID-19 κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη 
συνάντηση.  

 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
 

• Παροχή πληροφόρησης ή ενημέρωσης (προφορικά και σε έντυπη μορφή) αναφορικά 
με τον COVID-19  και τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οργανωτές. 

o Αναπτύξετε εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων π.χ. για σπάσιμο του 
πάγου, εξασκηθείτε ως προς τον χαιρετισμό χωρίς να αγγίζετε ο ένας του 
άλλου. 

o Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες για τακτικό καθαρισμό και απολύμανση των 
χεριών 

o Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες για να καλύπτουν το στόμα τους με το 
εσωτερικό του αγκώνα τους ή με χαρτομάντηλο όταν φταρνίζονται ή βήχουν. 
Παρέχετε κάδους απορριμμάτων με καπάκι για απόρριψη των αποβλήτων. 

o Παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας στους συμμετέχοντες για λήψη ή παροχή 
πληροφοριών. 

• Τοποθετήστε απολυμαντικά υγρά ή μαντηλάκια σε διάφορα σημεία στο χώρο της 
συνάντησης. 

• Εάν υπάρχει επαρκής χώρος, τοποθετήστε τις καρέκλες με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρχει απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων τουλάχιστον 2 μέτρα. 

• Διασφαλίστε τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του χώρου. 
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• Ενεργοποίηση σχεδίου δράσης σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν νιώθει 
καλά ή παρουσιάσει συμπτώματα COVID-19. 

 
Μετά τη συνάντηση 
 

• Διατηρείστε τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων για τουλάχιστον 1 μήνα. 
Αυτό θα βοηθήσει την αρμόδια αρχή στην ιχνηλάτηση των ατόμων τα οποία μπορεί 
να ήρθαν σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. 

• Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας παρουσίασε συμπτώματα COVID-19 και 
απομονώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες οι οποίοι θα πρέπει να αυτοπαρακολουθούνται για τυχόν 
συμπτώματα και να ελέγχουν για τις επόμενες 14 ημέρες τη θερμοκρασία τους 2 φορές 
την ημέρα.  

• Σε περίπτωση που κάποιο άτομο εμφανίσει συμπτώματα (έστω και ήπια) ή μικρή 
αύξηση της θερμοκρασίας (δηλαδή άνω των 37.3° C), θα πρέπει να ενημερώσει τον 
προσωπικό του ιατρό και να ακολουθήσει τις οδηγίες του. 

 
 
4.6 Ειδικές διατάξεις για τη διενέργεια ταξιδιών 
 
Παρόλο που στο παρόν στάδιο απαγορεύεται η άφιξη ή αναχώρηση ατόμων προς και 
από τα αεροδρόμια της Κύπρου, στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ορισμένα 
σημαντικά προληπτικά και προστατευτικά μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με 
την άρση των περιοριστικών μέτρων. 
 
Ενέργειες πριν την αναχώρηση σας για ταξίδι 
 

• Όπου είναι εφικτό, χρονική μετάθεση των προγραμματισμένων ταξιδιών στο 
εξωτερικό. Βλέπε πιο κάτω ειδικές διατάξεις για ταξίδια. 

• Αποφυγή πραγματοποίησης ταξιδιών στις χώρες όπου είναι σε ισχύ μέτρα έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Υπουργείο Υγείας. 

• Ενημέρωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις εξάπλωσης του COVID-19 και τις 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τους ταξιδιώτες. 

• Αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων σε σχέση με τα ταξίδια που είναι 
προγραμματισμένα. 

• Αποφυγή αποστολής εργαζομένων σε περιοχές εξάπλωσης του COVID-19 οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες. 

• Οι ταξιδιώτες να ενημερωθούν εκ των προτέρων από αρμόδια άτομα για το θέμα του 
COVID-19. 

• Παροχή στους ταξιδιώτες δοχεία με απολυμαντικό υγρό (κάτω από 100 CL). 
 
Ενέργειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας 
 

• Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους για τακτικό πλύσιμο των χεριών και να μένουν 
τουλάχιστον σε απόσταση 2 μέτρων από άλλα άτομα, ιδιαίτερα από αυτά που 
φτερνίζονται ή βήχουν. 

• Διασφαλίστε ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν σε 
περίπτωση που νιώσουν αδιάθετοι. 
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• Διασφαλίστε ότι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών αρχών 
στις οποίες ταξιδεύουν π.χ. απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές κλπ. 

 
Επιστροφή από ταξίδι 
 

• Τήρηση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την κατηγοριοποίηση 
των χωρών αναχώρησης και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. 

• Απομόνωση και έλεγχος θερμοκρασίας σώματος 2 φορές / ημέρα. 

• Σε περίπτωση που κάποιο άτομο εμφανίσει συμπτώματα (έστω και ήπια) ή μικρή 
αύξηση της θερμοκρασίας (δηλαδή άνω των 37.3° C), θα πρέπει να αυτοαπομονωθεί 
στο σπίτι του. Αυτό σημαίνει να αποφεύγει τη στενή επαφή με άλλα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας του. Επίσης, θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με τον προσωπικό του ιατρό για περαιτέρω οδηγίες. 

 
 
4.7 Εντοπισμός ύποπτου κρούσματος 

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, το προσωπικό θα πρέπει να διατηρήσει 
την ψυχραιμία του και να ενημερώσει άμεσα τον προσωπικό ιατρό του ασθενή  και να 
ακολουθήσει τις οδηγίες του. 
 
Κατά την παρουσία του ασθενούς στον εργασιακό χώρο και μέχρι την αναχώρηση του 
από το χώρο εργασίας, θα πρέπει να: 
 

o Απομονωθεί από τους άλλους εργαζομένους. 
o Εάν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και βήχα ή 

δύσπνοια) χορηγείται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα. 
o Εάν υπάρχει συνάδελφος του εργαζομένου, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για 

να τον φροντίζει, πρέπει να χορηγηθεί σε αυτόν απλή χειρουργική μάσκα, γάντια 
μίας χρήσης και γυαλιά ασφαλείας και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, 
κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του εργαζομένου (π.χ. σάλιο) και 
οπωσδήποτε πριν αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει. 

o Δώσετε στο υπόλοιπο προσωπικό την οδηγία να αποφεύγεται η είσοδος στο χώρο 
του ασθενή. 

o Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, 
γάντια) πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο με κάλυμμα ο οποίος φέρει σήμανση για 
βιολογικούς παράγοντες και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. 

o 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. 

o Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, με ηρεμία και με σεβασμό 
στα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου. 

 
Μετά την αποχώρηση του ασθενή θα πρέπει να γίνει καθαριότητα και απολύμανση του 
χώρου εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 

 
 

Α/Α Σημεία ελέγχου 
Συμμόρφωση 

(√/Χ) 
Παρατηρήσεις 

Α. Γενικά μέτρα 

1.  Διενέργεια εκτίμησης κινδύνου.   

2.  Διορισμός ατόμου για τη συνεχή παρακολούθηση 
ανακοινώσεων και συστάσεων του Υπουργείου 
Υγείας, την ενημέρωση της διεύθυνσης και την 
εφαρμογή των μέτρων. 

  

3.  Συνεχής διαβούλευση και εφαρμογή συστάσεων 
(όπου υπάρχουν), του Ιατρού εργασίας, των 
Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και 
Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) και των Εξωτερικών 
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). 

  

4.  Διαβούλευση με τους εργαζόμενους και 
ενθάρρυνση για υποβολή σχετικών προτάσεων. 

  

5.  Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων με ποδοκίνητο 
κάλυμμα (απόρριψη των ΜΑΠ μιας χρήσης, 
ειδών προσωπικής υγιεινής, των μέσων 
απολύμανσης των επιφανειών εργασίας κλπ.). 

  

6.  Τοποθέτηση κάδων με σήμανση για βιολογικούς 
παράγοντες και με ποδοκίνητο κάλυμμα στους 
οποίους θα απορρίπτονται τα απόβλητα από 
απολύμανση χώρων με κρούσματα. 

  

7.  Τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού στους χώρους 
εργασίας. 

  

8.  Διάθεση γαντιών μίας χρήσης και χειρουργικών 
μασκών σε όλο το προσωπικό. 

  

9.  Διάθεση γαντιών μίας χρήσης, προστατευτικής 
φόρμας (αδιάβροχη με μακριά μανίκια) μιας 
χρήσης, μάσκας αναπνοής FFP2 ή FFP3 και 
γυαλιών ασφαλείας στο προσωπικό 
απολύμανσης. 

  

10.  Διάθεση θερμόμετρου για λήψη θερμοκρασίας 
ατόμων. 

  

11.  Υποβολή ερώτησης σε όλους τους εργαζομένους 
(με εχέμυθο τρόπο) και τήρηση σχετικού 
αποδεικτικού: 

• Εάν έχει ταξιδέψει σε χώρες όπου υπάρχει 
αυξημένη εξάπλωση του ιού ή έχει υποψία ότι 
ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο 
κρούσμα. 

• Εάν ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για 
εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών. 

  

12.  Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης 
κρούσματος COVID-19 στο χώρο εργασίας. 

  

13.  Ετοιμασία οδηγίας για τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβούν άτομα τα οποία εμφανίζουν 
σχετικά συμπτώματα ή προσβληθούν από τον ιό 
και ενημέρωση των εργαζομένων. 
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14.  Ενημέρωση των εργαζομένων για τον κίνδυνο 
λοίμωξης από τον COVID-19 και τα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας – τήρηση σχετικού 
αποδεικτικού. 

  

15.  Ανάρτηση ενημερωτικών φυλλαδίων / 
ανακοινώσεων στους χώρους εργασίας. 

  

Β. Περιβαλλοντικά μέτρα 

16.  Επαρκής αερισμός των χώρων εργασίας και 
τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού 
και κλιματισμού. 

  

17.  Συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση των 
κοινόχρηστων χώρων, των χώρων και των 
επιφανειών εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας 
καθώς και των εργαλείων, συσκευών και 
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται με 
κατάλληλο απολυμαντικό απορρυπαντικό. 

  

18.  Συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση των 
ενδυμάτων εργασίας καθώς και των ΜΑΠ που 
χορηγούνται. 

  

19.  Συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση 
οχημάτων κοινής χρήσης. 

  

Γ. Οργανωτικά μέτρα 

20.  Απαγόρευση διακίνησης πέραν των 3 ατόμων στο 
ίδιο όχημα. 

  

21.  Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες 
παραμένουν ανοικτές, οφείλουν να: 

• Σηματοδοτήσουν τους χώρους εξυπηρέτησης 
πολιτών διασφαλίζοντας την τήρηση της 
απόστασης των 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων, 

• Διασφαλίσουν την ταυτόχρονη παρουσία 
πελατών και εργαζομένων στον χώρο 
εξυπηρέτησης τηρώντας τα 8 τ.μ. ανά άτομο. 

  

22.  Στις κατά πρόσωπο επαφές του προσωπικού με 
πελάτες προτείνεται η τοποθέτηση διαφανών 
προστατευτικών επιφανειών π.χ. γυαλί ή 
Plexiglas. 

  

23.  Κατά την παράδοση εμπορευμάτων οι 
εργαζόμενοι να φέρουν μάσκα, γάντια και 
γυαλιά. 

  

24.  Σταδιακή προσέλευση στους χώρους εργασίας, για 
την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους 
εργασίας. 

  

25.  Αποφυγή χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς.   

26.  Περιορισμός μετακινήσεων και μείωση επαφής με 
άτομα που συγκαταλέγονται σε ευπαθείς ομάδες. 

  

27.  Περιορισμός της κοινωνικής δραστηριότητας.   

28.  Περιορισμός των συναντήσεων τόσο στα γραφεία, 
όσο και σε χώρους πελατών ή συνεργατών. 

  

29.  Διενέργεια πληρωμών / αποδοχή πληρωμών 
ηλεκτρονικά. 

  

30.  Εφαρμογή διευθετήσεων για εργασία από το 
σπίτι. 
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31.  Μείωση μετακινήσεων των εργαζομένων. 
 

  

32.  Απομάκρυνση ατόμων τα οποία ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες από το χώρο εργασίας με 
διάφορες μορφές άδειας. 

  

33.  Αποφυγή κάθε μορφής εκδηλώσεων και 
συγκεντρώσεων με επισκέπτες από το εξωτερικό. 

  

34.  Εφαρμογή προληπτικών διατάξεων για ταξίδια 
στο εξωτερικό. 

  

35.  Μετάθεση μελλοντικά όλων των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που 
συνεπάγονται συναθροίσεις ατόμων (π.χ. 
σεμινάρια, ημερίδες κλπ.). 

  

36.  Αποφυγή συνωστισμού και όπου είναι εφικτό, 
πραγματοποίηση συνεργασιών με άλλο τρόπο 
(τηλεφωνικώς, e-mail, τηλεδιάσκεψη κλπ.). 

  

37.  Ρύθμιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους 
εντός του οργανισμού, με στόχο τη μείωση της 
μεγάλης συγκέντρωσης ατόμων στον ίδιο χώρο 
και την τήρηση του κριτηρίου της ασφαλούς 
απόστασης. 

  

Δ. Μέτρα ατομικής υγιεινής 

38.  Ετοιμασία οδηγίας για μέτρα ατομικής υγιεινής 
π.χ. 

  

 • Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και 
νερό (τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα) και 
χρήση απολυμαντικού διαλύματος. 

  

 • Αποφυγή στενής επαφής εργαζομένων με 
άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα 
λοίμωξης αναπνευστικού. 

  

 • Τήρηση ελάχιστης απόστασης 2 μέτρων από 
άλλα άτομα. 

  

 • Αποφυγή χειραψιών, αγκαλιών κλπ. με άλλα 
άτομα. 

  

 • Αποφυγή κατανάλωσης κάθε είδους τροφής 
στους εργασιακούς χώρους, εκτός των 
καθορισμένων χώρων. 

  

 • Κάλυψη του στόματος και της μύτης με 
χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα. 

  

 • Αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη 
ή μάτια για πρόληψη διασποράς μικροβίων. 

  

 • Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών 
αντικειμένων π.χ. στυλό, μολυβιών, 
μαρκαδόρων, τηλεφώνων, Η/Υ κλπ. 

  

Ε. Άλλα μέτρα 

39.  Διαχείριση εισερχόμενης έντυπης αλληλογραφίας.   

40.  Είσοδος επισκεπτών / συνεργατών / 
προμηθευτών στους χώρους εργασίας 

  

 
 

Συμπληρώθηκε από: …………………….…………………….   

Υπογραφή: …………………….……………………. Ημερομηνία: …………..… 
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Κίνδυνος Πηγές κινδύνου 
Ποιος 

κινδυνεύει 
Λήψη μέτρων Επανεκτίμηση 

Μετάδοση του 
COVID-19 

• Άφιξη στην εργασία 
νοσούντων ατόμων 

• Μη εφαρμογή μέτρων 
ατομικής υγιεινής 

• Μη εφαρμογή 
περιβαλλοντικών 
μέτρων 

• Μη εφαρμογή 
οργανωτικών μέτρων 

• Μη εφαρμογή των 
σχετικών διαταγμάτων 

• Ελλιπής χρήση ΜΑΠ 

• Ανεπαρκής εκπαίδευση 
εργαζομένων 

Εργαζόμενοι 
 
Τρίτα 
πρόσωπα 
 
Κοινό 

Ατομική υγιεινή 
 
Οργανωτικά 
μέτρα 
 
Περιβαλλοντικά 
μέτρα  

 
Γίνεται 
περιοδικά και 
όταν 
υπάρξουν 
αλλαγές ή νέες 
συνθήκες στην 
εργασία. 

Μόλυνση με 
τον COVID-19 

• Στενή επαφή με πιθανό 
ή επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 

• Ιστορικό ταξιδιού σε 
πληττόμενες από τον 
COVID-19 περιοχές 

• Μη εφαρμογή μέτρων 
ατομικής υγιεινής 

• Μη εφαρμογή 
περιβαλλοντικών 
μέτρων 

• Μη εφαρμογή 
οργανωτικών μέτρων 

• Ελλιπής χρήση ΜΑΠ 

• Ιατρική κατάσταση 
ατόμου 

• Ηλικία ατόμου 

• Ανεπαρκής 
καθαριότητα και 
απολύμανση χώρων 
εργασίας 

• Ανεπαρκής εκπαίδευση 
εργαζομένων 

Εργαζόμενοι 
 
Τρίτα 
πρόσωπα 
 
Κοινό 

Ατομική υγιεινή 
 
Οργανωτικά 
μέτρα 
 
Περιβαλλοντικά 
μέτρα  

 


