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COVID 19: CHECK LIST ΓΗΑ ΣΖ ΚΑΕΗΘΖ ΔΣΗΑΖ 

εκεία θαη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή 

 
Πξνκήζεηα θαη παξαιαβή Α’ πιψλ θαη 
πιηθψλ ζπζθεπαζίαο  

Ύπνπην/Σεθκεξησκέλν θξνχζκα ζην 
πξνζσπηθφ 

 
Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ρψξν 
επεμεξγαζίαο  

 

Δπίζθεςε θαη παξακνλή εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγείσλ θαη ζπλεξγαηψλ/επηζθεπηψλ 
/θνξέσλ ειέγρνπ 

 
Δπεμεξγαζία ηξνθίκσλ, πξνεηνηκαζία 

γεπκάησλ 

 Ιάληδα (ζεκεία πιχζεο ζθεπψλ)  
Γξαθεία (ρξήζε θνηλψλ εξγαιείσλ, 

αληηκεηψπηζε επηζθεπηψλ) 

 Απνζηνιή πξνο δηαλνκή/delivery  Σνπαιέηεο 

 Πσιήζεηο/service  Υψξνη δηαιείκκαηνο πξνζσπηθνχ 

 Πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε πξνζσπηθνχ  Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

I. Απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ / Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ «απόζηαζεο» 

 
Αλαδηάηαμε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο  
Αλαδηνξγάλσζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

II. Γηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο ζηαδηαθήο πξνζέιεπζεο / απνρώξεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Αλαδηνξγάλσζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηψλ  Οξγάλσζε ζε νκάδεο εξγαζίαο 

III. Γηακόξθσζε πξνγξάκκαηνο ειεγρόκελεο  πξόζβαζεο  ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

 Υψξνη δηαιεηκκάησλ  Απνδπηήξηα  

 Υψξνη αλάπαπζεο  Ινπηξά, ηνπαιέηεο  

IV. πλαιιαγέο ζε ηακείν 

 Δλζάξξπλζε αλέπαθσλ ζπλαιιαγψλ  
ήκαλζε ζην δάπεδν γηα ηελ νξηνζέηεζε 

απνζηάζεσλ 

 Αληηζεπηηθφ ζηε ζέζε ηνπ ηακία  Οξηζκφο ππεχζπλνπ γηα ζπλερή επνπηεία 

 Αληηζεπηηθφ ζηε ζέζε ηνπ πειάηε  Σνπνζέηεζε Plexiglas 
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V. Πξνηξνπέο γηα: 

 Υξήζε ζθάιαο  Απνθπγή ρξήζεο αλειθπζηήξα 

VI. Πηλαθίδεο ελεκέξσζεο-ππελζύκηζεο γηα: 

 σζηή ρξήζε γαληηψλ  σζηφ πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ρεξηψλ 

 
σζηή ρξήζε κάζθαο 

 
Σήξεζε απνζηάζεσλ 

VII. Ρύζκηζε πξνζέιεπζεο ηξίησλ 

 πλεξγάηεο  πληεξεηέο 

 Γηαλνκείο  Πξνκεζεπηέο 

VIII. Δλεκέξσζε γηα ηηο νδεγίεο ησλ αξκόδησλ θξαηηθώλ αξρώλ 

 Αθίζεο  Φπιιάδηα 

 Άιιν   

IX. Δπαξθήο αεξηζκόο 

 Φπζηθφο αεξηζκφο  Σαθηηθή ζπληήξεζε (πξφγξακκα) 

X. Οξγαλσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ             

 

Β. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ, ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

1. Ληπηήξεο ρεξηώλ 

 Δπάξθεηα  Κε θσηνθχηηαξν  

 Πνδνθίλεηνη   

2. ηα ζεκεία πιπζίκαηνο: 

 απνχληα γηα πιχζηκν ρεξηψλ  Υεηξνπεηζέηεο κίαο ρξήζεο  

 ηεγλσηήξεο  Αληηζεπηηθά δηαιχκαηα  

3. Αληηζεπηηθά δηαιύκαηα ζε: 

 Δηζφδνπο  Θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  

 Δμφδνπο   
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4. Παξνρή ξνπρηζκνύ θαη ΚΑΠ ζε εξγαδόκελνπο: 

 Γάληηα  Φηιέ  

 Κάζθεο  Άιια……………………………………………….. 

5. Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ γηα: 

 Οξζή, αζθαιή ρξήζε θαη απνζήθεπζε ΚΑΠ 

6. Θαζνξηζκόο ππεπζύλνπ γηα επίβιεςε:  

 Σήξεζεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο  Οξζήο ρξήζεο ησλ κέζσ πξνζηαζίαο 

7. Πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ: 

 

Γηα ρξεζηκνπνηεκέλα ΚΑΠ κηαο ρξήζεο, καληηιάθηα, ρεηξνπεηζέηεο ή άιια κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ εξγαζίαο, θαζψο θαη είδε 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

8. Πιύζηκν:  

 Δλδπκάησλ εξγαζίαο  ΚΑΠ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

 Οδεγίεο γηα πιχζηκν ζην ζπίηη   

9. Θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε: 

 Θαηάιιεια απνξξππαληηθά έλαληη ηνπ ηνχ  Θαηάιιεια απνιπκαληηθά έλαληη ηνπ ηνχ 

 Πξφγξακκα θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο  

Δληνπηζκφο επηθαλεηψλ θαη 
θνηλφρξεζησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

αγγίδνληαη ζπρλά απφ πνιινχο 

 Θαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα  εκεία θαζαξηζκνχ 

  Θάζε δχν ψξεο   δηαθφπηεο  ληνπιάπηα 

  Άιιν…………………………..   
ρεηξνιαβέο 

ζπξψλ  
επηθάλεηεο ζε 

επαθή κε ηξφθηκα 

    πιεθηξνιφγηα  

θνππαζηέο ζε 
ζθάιεο θαη 

δηαδξφκνπο  

    ηνπαιέηεο   

 
Γ. ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 

1. Service 

 
Θαηάινγνη πνπ απνιπκαίλνληαη ή κηαο 

ρξήζεο  
Αιιαγή πθαζκάηηλσλ ηξαπεδνκάληεισλ 

κεηά απφ θάζε πειάηε  

 Σξαπεδνκάληεια θαη ζνππιά κηαο ρξήζεο  Παξαγγειίεο ρσξίο επαθή 
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2. Take away - delivery 

 Παξαδφζεηο «ρσξίο άγγηγκα»  
Απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ θεηκέλνπ ή 
θιήζεο φηαλ θηάζνπλ νη παξαδφζεηο 

 Γηαλνκέαο κε κάζθα θαη γάληηα θαηά ηελ παξάδνζε 

Θαζνξηζκφο θαη απνιχκαλζε επηθαλεηψλ 
πγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα απνιχκαλζεο θαη 
θαζαξηζκνχ 

 ζπρλήο επαθήο  ηνπ νρήκαηνο δηαλνκήο 

 πάγθνη  ησλ δνρείσλ κεηαθνξάο 

 νζφλεο επαθήο  ησλ ηζνζεξκηθψλ ζάθσλ 

3. πλεξγεία ζπληεξήζεσλ 

 
Υξήζε πξνζηαηεπηηθνχ ξνπρηζκνχ γηα 
είζνδν  Πξνγξακκαηηζκφο ζπληεξήζεσλ 

 

Γ. ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΑ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

1. Δξγαδόκελνη ζηελ παξαιαβή-απνζήθε: 

 Απνθπγή ρεηξαςηψλ  Γηαρείξηζε απνζεκάησλ θαη παξαγγειηψλ 

 
Πεξηνξηζκφο επαθψλ κε ηνπο νδεγνχο 

ησλ πξνκεζεπηψλ  

Πξνγξακκαηηζκφο παξαιαβψλ κε ηε 
κηθξφηεξε δπλαηή ζπρλφηεηα θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ψξεο αλά πξνκεζεπηή 

 
Υξήζε κάζθαο θαη γαληηψλ θαηά ηελ 
παξαιαβή  

Παξαιαβή-παξάδνζε εγγξάθσλ ζε 
θάθειν θαη ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν 

πάγθνπ ή ηξαπεδηνχ 

 

Απνιχκαλζε ιαβψλ απφ ηα ηξνρήιαηα 

θαξφηζηα ή clark κεηαθνξάο ή ρξήζε 
κεκβξαλψλ κηαο ρξήζεο 

 
Τπνγξαθή κε αηνκηθήο απνθιεηζηηθήο 
ρξήζεο, ζηπιφ 

2. Δξγαδόκελνη ζηε ιάληδα: 

 
Οδεγίεο νξζήο ρξήζεο/ζπληήξεζεο 

πιπληεξίνπ  
Οδεγίεο νξζήο δηαρείξηζεο θαζαξψλ 

ζθεπψλ- εξγαιείσλ κεηά ηελ πιχζε 

 

Υξήζε θαηάιιεισλ απνξξππαληηθψλ / 
απνιπκαληηθψλ γηα ηελ πιχζε ζθεπψλ 

ζην ρέξη 
 

Οδεγίεο απνζήθεπζεο θαη πξνζηαζίαο 
θαζαξψλ εξγαιείσλ – ζθεπψλ  ζε 

θιεηζηά  εξκάξηα 
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3. Δξγαδόκελνη ζηελ θαζαξηόηεηα θνηλόρξεζησλ ρώξσλ – δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

δπλεηηθά κνιπζκαηηθνύ πιηθνύ: 

Υξήζε ΚΑΠ κηαο ρξήζεσο γηα ηελ απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ: 
Οδεγίεο: 

 γάληηα  ζπιινγήο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ΚΑΠ 

 κάζθεο  ζπιινγήο δπλεηηθψο κνιπζκέλσλ πιηθψλ 

 εηδηθφο ξνπρηζκφο  δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

4. Δξγαδόκελνη ζηε ζπλαιιαγέο - ηακείν: 

 Απνιχκαλζε POS κεηαμχ ζπλαιιαγψλ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη pin 

Υξήκαηα θαη ραξηνλνκίζκαηα απφ θαη πξνο ηνπο πειάηεο 

 ζηνλ πάγθν θαη φρη ζην ρέξη  
ζθνχπηζκα-απνιχκαλζε επηθαλεηψλ ζηνλ 
πάγθν, ηηο ηακεηαθέο κεραλέο θιπ. 

5. Δξγαδόκελνη ζην service: 

 Υξήζε κάζθαο  Υξήζε γαληηψλ κίαο ρξήζεο 

 
Θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηξαπεδηνχ 
ζε θάζε αιιαγή πειάηε  

Απνιχκαλζε θαηαιφγνπ κεηά απφ θάζε 
ρξήζε ή ρξήζε θαηαιφγνπ κηα ρξήζεο 

 
Αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο γηα αιάηη, πηπέξη, 
δάραξε, θιπ.  

  

Σήξεζε απνζηάζεσλ θαηά: 

 ηελ ππνδνρή πειαηψλ  ηελ παξαγγειία 

 ην ζεξβίξηζκα   

6. Δξγαδόκελνη ζηε δηαλνκή: 

 

Θαζαξηζκφο – απνιχκαλζε ησλ ΚΑΠ 

(κάζθα, γάληηα, θξάλε, ξνχρα,, 
κπνπθάλ, γηιέθα  θιπ)  

 
Απνιπκαληηθά καληειάθηα ή αληηζεπηηθφ 

πγξφ 

 Αλέπαθεο ζπλαιιαγέο   

 

Δ. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ 
 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ-γξαπηέο νδεγίεο: 

 

Αηνκηθήο πγηεηλήο, πιπζίκαηνο ρεξηψλ, 

νξζήο ρξήζεο γαληηψλ θαη κάζθαο, 
απνθπγήο ζπγρξσηηζκνχ 

 
Θαζνδήγεζεο γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο 
λφζνπ COVID-19 

 
Γηα ηελ αλαθνξά αζζέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηηθή γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία  

Γηα ηνλ ηξφπν απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο 
ηεο λφζνπ COVID-19, ζε πεξίπησζε 
ζεηηθνχ δείγκαηνο 

 
Γηα ηε δηαρείξηζε χπνπηνπ θξνχζκαηνο 
ζηελ εξγαζία  

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ εξγαδφκελνη 
αηζζαλζνχλ αδηαζεζία ζην ζπίηη 


