
 

 

Ανακοίνωση Νο140 27/02/2020 

Κορωναϊός – Δεν φοβόμαστε - 

Προστατευόμαστε 
 

 Έφτασε και στην Ελλάδα ο κορωναϊός, όπως 

άλλωστε αναμενόταν. Οι ειδικοί, που εδώ και ημέρες 

είχαν προειδοποιήσει πως είναι θέμα χρόνου να 

εμφανιστεί και στη χώρα μας συστήνουν ψυχραιμία. 

Ωστόσο δεν μπορούμε να κρύψουμε την   ανησυχία 

μας είτε λόγω του πλήθους των υπηρεσιών στις 

οποίες συναθροίζεται  μεγάλος αριθμός 

συναδέλφων είτε λόγω της συνεχούς επαφής που έχουν συνάδελφοί μας   με πελάτες της 

Τράπεζας. Νομίζουμε ότι  είναι λογικό, με την έκταση που έχει πάρει το θέμα να είναι πολλοί 

αυτοί που θα αισθάνονται ευάλωτοι και εκτεθειμένοι. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Το Union, το οποίο δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα υγείας και ασφάλειας, λόγος 

που οδήγησε στην δημιουργία Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καλεί την 

Τράπεζα  να ενεργοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαθέτει αλλά και να λάβει όλα τα 

ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να προστατευθούν οι συνάδελφοι και 

συγκεκριμένα:  

• Να καταρτίσει η Τράπεζα Σχέδιο Δράσης που να είναι 

εφαρμόσιμο σε πιθανή μαζική έξαρση της νόσου 

• Να δοθούν από το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας σαφείς 

οδηγίες ώστε συνάδελφοι που παρουσιάζουν συμπτώματα 

γρίπης να μην προσέρχονται στη δουλειά. 

• Οι υπηρεσίες που έχουν αναλάβει την καθαριότητα των χώρων 

να πολλαπλασιάσουν τους καθαρισμούς (περισσότερες ώρες).  

• Οι Γιατροί Εργασίας να επισκέπτονται τις υπηρεσίες που συναθροίζονται πολλοί 

συνάδελφοι και να πραγματοποιούν ελέγχους. 

• Να αναρτηθούν ειδικές αφίσες στου χώρους εργασίας που θα ενημερώνουν τόσο 

τους συναδέλφους όσο και τους πελάτες για τα απαραίτητα μέτρα  

• Να σταλεί από την Τράπεζα, εκ νέου, ενημερωτικό  email σε όλους τους 

συναδέλφους σχετικά με τα μέτρα προστασίας αλλά και με συγκεκριμένες οδηγίες. 

• Στο κτήριο της Νέας Ιωνίας ,όπου είναι συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός 

συναδέλφων, να υπάρχει καθημερινά και επί 8ωρου βάσεως Ιατρός Παθολόγος 

στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν οι συνάδελφοι ανά πάσα στιγμή (όπως 

και σε όποιο άλλο κτίριο υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων). 
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 Θα θέλαμε να κάνουμε σαφές προς τη Διοίκηση της Τράπεζας ότι κάθε σοβαρό 

σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει σωστά ενημερωμένο προσωπικό που να μπορεί να 

το εφαρμόσει όπως και τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας και τις κατάλληλες 

υλικοτεχνικές υποδομές. 

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες για 

προφύλαξη από τον ιό. 
 

 Σε απόλυτη συνάρτηση με την βάση πληροφοριών και ενημέρωσης 

του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και σε 

συνέχεια της ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ), η ΓΓΠΠ προχώρησε στην έκδοση οκτώ οδηγιών και 19 

ερωτήσεων - απαντήσεων για τη νόσο COVID-19. 

 

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής: 

 

- Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο 

διάλυμα. 

- Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή 

ένα χαρτομάντιλο και πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας. 

- Απορρίπτουμε το χαρτομάντιλο, αμέσως μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο. 

- Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος 

(όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο) ή με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα 

συμπτώματα. 

- Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε 

ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή με τον 

ΕΟΔΥ (τηλ. 2105212054) και παραμένουμε σπίτι μας. 

- Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέσως το 

πλήρωμα και αναζητούμε ιατρική βοήθεια. 

- Πλένουμε τα χέρια μας: όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε 

σε επαφή με ζώα. 

- Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας. 

 

Ολόκληρο το ενημερωτικό έντυπο της ΓΓΠΠ μπορείτε να το διαβάσετε στον σύνδεσμο που 

ακολουθεί.   

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/coronoiosfaqinside.pdf 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 
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