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16 Μαξηίνπ, 2020
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ – ΑΡΙΘΜΟ 8
ΟΔΒ: Γιεσκρινίζεις ζε ζτέζη με ηον οριζμό «εσπαθείς ομάδες» ζε ζτέζη με ηα μέηρα
ποσ λήθθηκαν για ηον κορωνοϊό (COVD-19)
Σε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο ελεκέξωζεο (Γηεπθξηληζηηθή Δγθύθιηνο Αξ. 7) κε ηίηιν «Πνηά
άηνκα εκπίπηνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ θαη πξέπεη λα πεξηνξηζηνύλ από ηνλ
εξγαζηαθό ηνπο ρώξν», δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα:
1. Γηα ηα άηνκα κεγαιύηεξα ηωλ 60 εηώλ: Να παξαρωξεζεί επρέξεηα από ηνλ εξγνδόηε λα
εξγάδνληαη ηόζν ζηελ νηθεία ηνπο, θαζώο θαη ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο, λννπκέλνπ όηη
ηεξνύληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ζηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν. Υπελζπκίδεηαη όηη πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη απζηεξά νη αηνκηθνί θαλόλεο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο ηωλ ρώξωλ. Δπίζεο,
ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ην κέηξν ηεο παξνπζίαο ζηνλ ίδην ρώξν αλά πάζα ζηηγκή αξηζκνύ
αηόκωλ ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην έλα άηνκν αλά
8 η.κ. ωθέιηκνπ ρώξνπ.
2. Σε ό,ηη αθνξά ζηνπο ελήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάηω
επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο ή ρξόληα λνζήκαηα: Θα πξέπεη ν εξγνδόηεο λα δώζεη επρέξεηα
λα εξγάδνληαη από ηελ νηθεία ηνπο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φξόληα λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο όπωο ρξόληα απνθξαθηηθή
πλεπκνλνπάζεηα, ρξόλην βξνγρηθό άζζκα, πλεπκνληθή ίλωζε (όινη ζα πξέπεη λα είλαη
ππό θαζεκεξηλή θαξκαθεπηηθή αγωγή),
Φξόληα θαξδηαγγεηαθή λόζν όπωο ζηεθαληαία λόζνο, θαξδηαθή αλεπάξθεηα,
Σαθραξώδε δηαβήηε,
Φξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ (ππό αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλαϊθή δηάιπζε),
Φξόληα επαηηθή λόζνο (Child Pugh score B ή C),
Φξόληα λεπξνινγηθά ή λεπξνκπϊθά λνζήκαηα,
Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο (π.ρ. νκόδπγε ζαιαζζαηκία),
Αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε),
Καθνήζεηα (αηκαηνινγηθή θαθνήζεηα ή ζπκπαγνύο νξγάλνπ),
Μεηακόζρεπζε νξγάλωλ ή αξρέγνλωλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξωλ,
Έγθπεο γπλαίθεο αλεμαξηήηωο ειηθίαο θύεζεο, ιερωΐδεο θαη ζειάδνπζεο.

Τνλίδεηαη όηη νη πην πάλω νκάδεο δύλαληαη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ηεο
επηδεκίαο θαη ηωλ θιηληθώλ ζηνηρείωλ πνπ πξνθύπηνπλ.
Ννείηαη όηη νη εξγαδόκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλω εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ θαη ζα
πεξηνξίδνληαη από ηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή Βεβαίωζε ή
Ιαηξηθό Πηζηνπνηεηηθό από ηνλ Πξνζωπηθό ηνπ Ιαηξό ή ηνλ ζεξάπνληα Ιαηξό ή Ιαηξό Δξγαζίαο,
ωο απνδεηθηηθό ζηνηρείν.
Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηωλ κέηξωλ, νη πνιίηεο
κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηα αξκόδηα Υπνπξγεία.
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