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Σήμερα… 

  Πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με τον Covid-19 και 
να διαχειριστούμε την κατάσταση, 

 Να κρατάμε τις ασφαλείς αποστάσεις όπως αυτές 
ορίζονται από τις εγκυκλίους / νομοθεσία, 

 Να εφαρμόζουμε σωστά τα μέτρα ατομικής υγιεινής 
(σωστό πλύσιμο χεριών, ορθή χρήση ΜΑΠ),  



Σήμερα… 

Προστασία των ανθρώπων που ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες, 

 Να συμμορφωνόμαστε με τα εκάστοτε μέτρα της πολιτείας 

 Να πληροφορούμαστε από τις σωστές πηγές (WHO, 

CDC, ECDC, FDA, ΕΟΔΥ, ΕΛΙΝΥΑΕ) 

 Να έχουμε τους κατάλληλους συνεργάτες. 



Γενικές Κατευθυντήριες γραμμές 

 Η σχολαστική ατομική υγιεινή των χεριών είναι η βασική 

γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων και το βασικό προληπτικό 

μέτρο.  

 Συχνό πλύσιμο των χεριών με κατάλληλο σαπούνι και νερό. 

Αν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αλκοολούχο διάλυμα (π.χ. 70 οC). 

Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών. 



Γενικές Κατευθυντήριες γραμμές 

Η τήρηση των μέτρων υγιεινής π.χ. η κάλυψη του στόματος 

και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή φτέρνισμα, 

 Η αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για 

πρόληψη διασποράς μικροβίων, 

 Η αποφυγή στενής επαφής (απόσταση 1,5 - 2 μέτρα) με 

ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού αλλά και 

με αυτούς που δεν έχουν συμπτώματα. 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για Εργαζόμενους 

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία στο σπίτι 
 Αν έχετε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα της νόσου 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ, 
  Ενημερώστε αμέσως τον υπεύθυνο της επιχείρησης για να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, 
  Ειδοποιείστε τον γιατρός σας 

  Ακολουθείστε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,  
 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για Εργαζόμενους 

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία στον χώρο εργασίας 

 Σταματήστε να εργάζεστε και ενημερώστε άμεσα τον 
υπεύθυνο της επιχείρησης, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει 
άμεσα τον ΕΟΔΥ για οδηγίες (τηλ.1135), 

 Αυτό-απομονωθείτε σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχουν άλλοι 
εργαζόμενοι ή πελάτες, 
 Μην γυρίσετε στην εργασία σας πριν σας το επιτρέψει ο 

γιατρός σας και δίχως να εξασφαλίσετε σχετικό αποδεικτικό 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. 

Να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας 

 



Εκπαίδευση προσωπικού - Συνεχής εκπαίδευση 

 Αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών – δεν έχουν όλοι 
το ίδιο επίπεδο, 
Η τήρηση κανόνων υγιεινής (GHP’s - GMP’s) δεν είναι 

απλά εφαρμογή και τήρηση καλών πρακτικών, αλλά 
είναι νόμος, 
 Επαληθεύσετε την εκπαίδευση και αξιολογήστε την για 

την κατανόηση της από τους εμπλεκόμενους / μειώστε 
το ρίσκο αποτυχίας, 



Εκπαίδευση προσωπικού - Συνεχής εκπαίδευση 

  Το προσωπικό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και 

να ενημερώνεται διαρκώς γιατί είναι αυτό που θα εφαρμόσει τα 

μέτρα και θα διαμορφώσει την εικόνα της επιχείρησης, 

Ευαισθητοποίηση του προσωπικού  / αξιολόγηση επαγγελματικής 

επάρκειας του προσωπικού, 

 Επανακαθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων, 

 Διαχείριση άγχους προσωπικού / αίσθημα ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης. 



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για την παραλαβή 

 Τήρηση φυσικής απόστασης με συναδέλφους / όσο είναι εφικτό 
μη διαμοιρασμός αντικειμένων - εξοπλισμού μεταξύ 
συναδέλφων, 

επιπλέον μέτρων, Σχετικές σημάνσεις στου χώρους περί 
προληπτικών 

Τήρηση αυστηρότερων πρωτοκόλλων καθαρισμού και 
απολύμανσης,  



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για την παραλαβή 

 Διακίνηση εγγράφων μέσα σε φακέλους ή διαφάνειες που 
μπορούν να απολυμανθούν εξωτερικά, 

 Να μην γίνεται χρήση αντικειμένων με τους οδηγούς / 
επισκέπτες π.χ. στυλό οδηγών, 

 Προγραμματισμός προμηθειών με βάση τις αποθηκευτικές 
ικανότητες και την ελαχιστοποίηση επαφής με προμηθευτές / 
Προγραμματισμός παραλαβών, 



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για την παραλαβή 

Εργαλεία όπως καρότσια θα πρέπει να απολυμαίνονται οι λαβές 
ή αν έχουν κοινό εξοπλισμό / βάρδια να καλύπτεται πχ με 
μεμβράνη και να αλλάζει ανά βάρδια, 

 Αποσυσκευασία στις παλέτες στο προθάλαμο του χώρου / 
απομάκρυνση Stretch film, 

 Υποχρεωτική η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλα τα 
στάδια, 



Επισιτιστικά Τμήματα 
Τι ισχύει σήμερα…για τις κουζίνες (αδιαπραγμάτευτα) 

 ΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ HACCP, 

 Τήρηση κανόνων GHP’s και GMP’s - επανέλεγχος πιστοποιητικών υγείας, 

 Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής και χρήση ΜΑΠ κατά την εργασία, 

 Τήρηση προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης – επαλήθευση, 

 Τήρηση προγραμμάτων Απεντόμωσης - Μυοκτονίας – Εξυγίανσης, 

Ατομική Ευθύνη - Ηθική 



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τις κουζίνες / λάντζες 

 Αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού, 

 Ικανοποιητικός εξαερισμός και αερισμός του χώρου, 

 Αύξηση συχνότητας εσωτερικού καθαρισμού πλυντηρίων, 

 Χρήση καθαρών γαντιών για τα καθαρά σκεύη και 

τοποθέτηση σε κλειστά ερμάρια.  



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τα εστιατόρια 

  Έλεγχος προσωπικού πριν αναλάβει βάρδια - έλεγχος επάρκειας 

ΜΑΠ, 

 Κατάλληλη διαμόρφωση χώρων εξοπλισμού (απομάκρυνση 

άχρηστων αντικειμένων) - τήρηση αποστάσεων / προσαρμογή 

αριθμού τραπεζιών με βάση την ΚΥΑ 33465 (ΦΕΚ 2087 / 31-5-20), 

 Σχετικές σημάνσεις στου χώρους περί προληπτικών επιπλέον 

μέτρων,  



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τα εστιατόρια 

Τήρηση και έλεγχος των μέτρων σε σχέση με την ατομική 

υγιεινή, 

 Τήρηση αυστηρότερων πρωτοκόλλων καθαρισμού και 

απολύμανσης, 

 Τοποθέτηση dispenser απολυμαντικού / αντισηπτικού στις 

εισόδους των χώρων, 



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τα εστιατόρια 

 Χρήση πχ ατμοκαθαριστών για την αποστείρωση του εξοπλισμού / 

επιφανειών, 

Ελαχιστοποίηση κοινωνικής επαφής με πελάτες / ηλεκτρονικές 

εφαρμογές, 

 Έλεγχος ροής πελατών / sitting, 

 Διεύρυνση ωραρίων λειτουργίας, 

 



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τα εστιατόρια 

Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων (αλάτι / πιπέρι / 

οδοντογλυφίδες / χαρτοπετσέτες), 

 Αντικατάσταση / πλαστικοποίηση χάρτινων καταλόγων menu / 

wine list, 

 Επαναξιολόγηση menu / Αλλαγή προϊόντος – menu / set 

menu, 



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τα εστιατόρια 

Χρήση απολυμαντικών μαντηλιών από τους πελάτες, 

 Αξιολόγηση για service από το προσωπικό / 

ενναλακτικών τρόπων service, 

 Απομάκρυνση λουλουδιών.  



Επισιτιστικά Τμήματα 
…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τα bar 

 Ανασχεδιασμός βαρδιών – ωραρίου λειτουργίας, 

 Έλεγχος προσωπικού πριν αναλάβει βάρδια - έλεγχος 

επάρκειας και χρήσης ΜΑΠ, 

 Κατάλληλη διαμόρφωση χώρων εξοπλισμού (απομάκρυνση 

άχρηστων αντικειμένων) – τήρηση αποστάσεων / επέκταση 

ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (εφόσον είναι εφικτό), 

 Μείωση σκαμπό στα πάσα και επιδαπέδιες σημάνσεις,  



Επισιτιστικά Τμήματα 

…Υποχρεώσεις / Συστάσεις…για τα bar 

 Ο πελάτης δεν αγγίζει / up grade service π.χ. μπουκάλια  

 Αντικατάσταση σκευών – ποτηριών κατά την παραγγελία, 

 Προβολή menu σε tablet / εφαρμογών παραγγελιοληψίας / 

κατάργηση μπλόκ παραγγελίας, 

 Χρήση μεθόδων πληρωμής contactless,  

Τοποθέτηση dispenser απολυμαντικού / αντισηπτικού στα πάσα. 



Διάταξη τραπεζοκαθισμάτων (εξωτερικά)  



Διάταξη τραπεζοκαθισμάτων (εξωτερικά)  



Διάταξη τραπεζοκαθισμάτων (εξωτερικά)  



Διάταξη τραπεζοκαθισμάτων (εσωτερικά)  



Διάταξη τραπεζοκαθισμάτων (εσωτερικά)  



Διάταξη τραπεζοκαθισμάτων (εσωτερικά)  


