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ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ – ΑΡΙΘΜΟ 7 
 

ΟΔΒ: Δπηθαηροποίεζε θαηεγορηώλ εσπαζώλ οκάδωλ εργαδοκέλωλ γηα περηορηζκό 
 βάζεη ηωλ κέηρωλ αληηκεηώπηζες ηοσ θορωλοϊού (COVD-19) 

 
Σε ζπλέρεηα αλαθνίλσζεο ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγνδνηώλ & Βηνκεράλσλ (ΟΔΒ) εκεξνκελίαο 13 
Μαξηίνπ 2020 αλαθνξηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηνπ θνξσλντνύ (COVID-19) θαη ηελ δηαρείξηζε 
εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνύ, θαηόπηλ ζεκεξηλήο αλαθνίλσζεο 
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο παξαηίζεληαη πην θάησ νη αλαζεωρεκέλες θαηεγνξίεο αηόκσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο/νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ: 

 
1. Όια ηα άηνκα κεγαιύηεξα ησλ 60 εηώλ. 
 
2. Δλήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάησ επηβαξπληηθνύο 
παξάγνληεο ή ρξόληα λνζήκαηα: 

 Φξόληα λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο ρξόληα απνθξαθηηθή 
πλεπκνλνπάζεηα, ρξόλην βξνγρηθό άζζκα, πλεπκνληθή ίλσζε (όινη ζα πξέπεη λα είλαη ππό 
θαζεκεξηλή θαξκαθεπηηθή αγσγή), 

 Φξόληα θαξδηαγγεηαθή λόζν όπσο ζηεθαληαία λόζνο, θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 
 Σαθραξώδε δηαβήηε, 
 Φξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ (ππό αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή δηάιπζε), 
 Φξόληα επαηηθή λόζνο (Child Pugh score B ή C), 
 Φξόληα λεπξνινγηθά ή λεπξνκπτθά λνζήκαηα, 
 Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο (π.ρ. νκόδπγε ζαιαζζαηκία), 

 Αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε), 
 Καθνήζεηα (αηκαηνινγηθή θαθνήζεηα ή ζπκπαγνύο νξγάλνπ), 
 Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ ή αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, 
 Έγθπεο γπλαίθεο αλεμαξηήησο ειηθίαο θύεζεο, ιερσΐδεο θαη ζειάδνπζεο. 

 
Τνλίδεηαη όηη νη πην πάλσ νκάδεο δύλαληαη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ηεο 
επηδεκίαο θαη ησλ θιηληθώλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ. 
 
Ννείηαη όηη νη εξγαδόκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ θαη ζα 
πεξηνξίδνληαη από ηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν, ζα πρέπεη λα σποβάιιοσλ ζτεηηθή Βεβαίωζε 
ή Ιαηρηθό Πηζηοποηεηηθό από ηολ Προζωπηθό ηοσ Ιαηρό ή ηολ ζεράποληα Ιαηρό ή 
Ιαηρό Δργαζίας, ως αποδεηθηηθό ζηοητείο. 
 
Καινύκε εθ λένπ ηηο επηρεηξήζεηο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πην πάλσ, λα δηαρεηξηζηνύλ θαηά 
πξνηεξαηόηεηα εξγαδόκελνπο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη λα πξνβνύλ ζηηο 
θαηάιιεια ζπκθσλεκέλεο δηεπζεηήζεηο. 
 
Τν Τκήκα Δξγαζηαθώλ Σρέζεσλ θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο ΟΔΒ είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ γηα πεξαηηέξσ θαζνδήγεζε. 
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