
 

                 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-

νισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά σε 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-

03-2020) και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εγκατάστασή σας εργάζονται και 

προσέρχονται πολλά άτομα (προσωπικό, κτηνοτρόφοι, έμποροι, κρεοπώλες) σας 

γνωρίζουμε ότι πρέπει να προβείτε στις κάτωθι ενέργειες, στα πλαίσια της ατομικής και 

κοινωνικής ευθύνης: 

 

 Λειτουργία των κυλικείων μόνο για την απευθείας διάθεση καφέ – αναψυκτικών, κλπ. 

και απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να μην συγκεντρώνεται κόσμος. 

 

 Παρουσία εντός της σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης μόνο του προσωπικού και του 

Επίσημου Κτηνιάτρου και απαγόρευση εισόδου μη εργαζομένων (κτηνοτρόφων 

κλπ.). 

 

 Εργαζόμενοι που εμφανίζουν αιφνιδίως οποιοδήποτε σύμπτωμα (π.χ. πυρετό, βήχα, 

πονόλαιμο, δύσπνοια κλπ.), πρέπει αμέσως να ενημερώσουν τον υπεύθυνο του 

σφαγείου, να παραμείνουν σε καραντίνα στο σπίτι τους και να επικοινωνήσουν άμεσα 

με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ: τηλ. 2105212054 ή στην τηλ. 

γραμμή 1135)  

 

 Πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να εφαρμόζουν επιμελώς τις οδηγίες ατομικής υγιεινής. 

Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμία 

περίπτωση το πλύσιμο των χεριών. 

 

 Όλοι οι υπάλληλοι να χρησιμοποιούν ατομικά μέσα προστασίας (γάντια, μάσκες, 

φόρμες μιας χρήσης). Η εγκατάσταση προμηθεύεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του 

ατομικά μέσα προστασίας των εργαζομένων. 
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 Το προσωπικό καθαριότητας και όλοι πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες 

καθαρισμού – απολύμανσης. 

 

 Οι ημέρες λειτουργίας των σφαγείων να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες, σε 

συνεννόηση με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν σχετικά όλες οι σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις  της 

περιοχής αρμοδιότητάς σας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. Παραμένουμε στη 

διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.                                                                 
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