
 

 

 
 
 
 

Go Home Clean 
 
 

Τα μέτρα πρόληψης της πανδημίας που γνώρισαν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι το τελευταίο χρονικό 

διάστημα άλλαξαν σε πολύ λίγο χρόνο τις αντιλήψεις μας για τις φυσιολογικές εργασιακές συνθήκες, 

καθώς και για τους κινδύνους στους οποίους το ανθρώπινο δυναμικό εκτίθεται, μιας και η διαχείριση 

του κινδύνου COVID-19 είναι, και θα παραμείνει για αρκετό καιρό, η πρώτη προτεραιότητα στις 

επιχειρήσεις.  

 

Η στρατηγική άρσης μέτρων περιορισμού μιας εταιρείας με επίκεντρο την εργασιακή υγεία και 

ασφάλεια απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει ως βασικό το στοιχείο της αναθεώρησης, 

καθώς η ανάγκη προσαρμογής των δράσεων επιστροφής σε κανονικότητα με βάση τα επιστημονικά 

δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από τις αρχές είναι επιτακτική. Γνωρίζουμε 

από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι ο SARS CoV-2 θα συνεχίσει να 

απασχολεί τη δημόσια υγεία τα επόμενα χρόνια, ενώ όσο δεν υπάρχει διαθέσιμο και αποτελεσματικό 

εμβόλιο, καθώς και αποτελεσματική ειδική θεραπεία, τα μέτρα που στοχεύουν στην προάσπιση του 

υγιούς πληθυσμού και στην προστασία από μόλυνση, όπως η υγιεινή των χεριών, η τήρηση 

αποστάσεων και η επαγρύπνηση επί εμφάνισης συμπτωμάτων, θα συνεχίσουν να έχουν αναφορά, 

ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη χαλάρωση μέτρων που αφορούν στις μετακινήσεις και στη 

λειτουργία συγκεκριμένων χώρων εργασίας. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Πριν μπεις στο χώρο εργασίας  
 
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.  

• Εφάρμοσε σωστά τη στολή εργασίας σου καθώς και όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που 

προβλέπονται. 

 

 
 
Κατά την παραμονή σου στο χώρο εργασίας 
  
• Χρησιμοποίησε σωστά όλα τα προβλεπόμενα για τη θέση εργασίας σου μέσα ατομικής προστασίας 

(ΜΑΠ) καθώς και τη στολή εργασίας σου. 

• Να αποφεύγεις τη στενή επαφή (<2 μέτρα για χρονικό διάστημα >15 λεπτά), εφόσον αυτό είναι 

δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή 

φτέρνισμα.  

• Να αποφεύγεις την επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου 

μόλυνσης.  

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

διάλυμα ή με χαρτομάντιλα με αλκοόλη.  

• Να αποφεύγεις την κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων. 

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, να καλύπτεις τη μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με 

χαρτομάντιλο, να απορρίπτεις το χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο στους κάδους απορριμμάτων και 

να πλένεις επιμελώς τα χέρια.  

• Να πλένεις τακτικά και επιμελώς τα χέρια με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη 

λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και να στεγνώνεις προσεκτικά τα χέρια με 

χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και να τις απορρίπτεις στους κάδους απορριμμάτων.  

 



 

 

 

• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορείς να εφαρμόζεις καλό τρίψιμο των χεριών με 

αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.  

• Θυμήσου ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το σωστό πλύσιμο των χεριών.  

 

 
 
Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας  
 
• Αφαίρεσε προσεκτικά τα ΜΑΠ που χρησιμοποίησες. 

• Αφαίρεσε προσεκτικά τη στολή εργασίας που χρησιμοποίησες και τοποθέτησέ τη σε μια σακούλα. 

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

διάλυμα ή με χαρτομάντιλα με αλκοόλη.  

 

Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να 

απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 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.  

 

Τα ρούχα 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. 

 

 

 


