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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Για την IG Metall είναι σαφές: στους καιρούς του κορωνοϊού η υγεία των συναδέλφων
συνιστά πρωταρχική προτεραιότητα. Ως εκ τούτου, σε όλες τις θέσεις εργασίας απαιτείται
η λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσης στους εργαζομένους και στις εργαζόμενες.
Ο κορωνοϊός απαιτεί αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας

Η επικινδυνότητα της κατάστασης είναι σαφής, δεν χρειάζονται μακροχρόνιες έρευνες: ο κίνδυνος μετάδοσης
του κορωνοϊού ελοχεύει παντού, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας. Ο κεντρικός στόχος της εταιρικής
πολιτικής πρόληψης σε συνθήκες πανδημίας έγκειται στον περιορισμό της ταχύτητας διάδοσης και στην προστασία των εργαζομένων. Αδιαμφισβήτητο είναι επίσης: η εργασία σε συνθήκες πανδημίας απαιτεί ένα υψηλότερο
επίπεδο προστασίας της υγείας από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες. Και επίσης: Για τους εργαζόμενους που
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, για παράδειγμα επειδή υποφέρουν από υποκείμενο νόσημα, απαιτείται η λήψη
ειδικών μέτρων.

Κατάρτιση στρατηγικής πρόληψης και χρήση αρμοδιοτήτων

Η κατάρτιση και η υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πρόληψης στις επιχειρήσεις πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο το ταχύτερο δυνατό. Εφόσον ο κορωνοϊός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων και επαφής,
τα μέτρα προστασίας που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης εστιάζουν στη διασφάλιση επαρκούς απόστασης ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων καθώς και στην εφαρμογή μέτρων υγιεινής.
Αυτό συνιστά υποχρέωση των εργοδοτών: ο νόμος τους καθιστά υπεύθυνους για την προστασία της υγείας. Οι
εργοδότες φέρουν την ευθύνη της οργάνωσης της εργασίας και της αξιοποίησης των τεχνικών μέσων κατά
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων και των απαιτήσεων υγιεινής.
Αλλά και το συμβούλιο εκπροσώπησης εργαζομένων έχει σημαντικά καθήκοντα. Πρέπει να συμμετέχει στην
αξιολόγηση και στην υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων. Τα εργαλεία που έχει το συμβούλιο εκπροσώπησης
των εργαζόμενων στη διάθεσή του στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης είναι γνωστά και κατάλληλα για την
αντιμετώπιση και των νέων προβλημάτων. Ονομάζονται συνδιαχείριση και αξιολόγηση επικινδυνότητας. Στο
πλαίσιο αυτό σημαντικό είναι: στην περίπτωση του κορωνοϊού, το χρονοβόρο βήμα της αξιολόγησης της επικινδυνότητας, συχνά δεν είναι αναγκαίο αφού ο υψηλός κίνδυνος μετάδοσης είναι αδιαμφισβήτητος. Στις επιχειρήσεις μπορεί συνεπώς να ελεγχθεί αμέσως σε ποιους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα υγιεινής, στους οποίους απαιτείται η λήψη προληπτικών μέτρων.

Υλοποίηση μέτρων σύμφωνα με την αρχή ΤΟΡ

Τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφάλειας στην εργασία πρέπει να εφαρμόζονται μέσω της υλοποίησης διαφόρων
τεχνικών μέτρων, μέτρων οργάνωσης της εργασίας και προσωπικών μέτρων προστασίας. Το ποια επιμέρους
μέτρα πρέπει να ληφθούν στην εκάστοτε συγκεκριμένη επιχείρηση προκύπτει από την επιτόπου διερεύνηση των
υφιστάμενων κινδύνων. Όμως είναι σαφές: Ισχύει η αρχή «ΤΟΡ». Ο νόμος σχετικά με την προστασία της υγείας
προβλέπει την προτεραιότητα των τεχνικών μέτρων έναντι των οργανωτικών. Τα μέτρα που αφορούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα είναι δευτερεύουσας σημασίας. Ιδιαίτερα αποτελεσματική θεωρείται η προστασία που
επιτυγχάνεται μέσω της συνδυαστικής εφαρμογής διαφόρων μέτρων.

Κατατόπιση ως το κλειδί της επιτυχίας

Ακόμα και τα καλύτερα μέτρα δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν δεν συμμετέχουν επαρκώς οι συνάδελφοι στην εφαρμογή τους. Μια συστηματική και επαρκής κατατόπιση είναι το κλειδί για μια επιτυχή πρόληψη.
Όμως και οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να εφαρμόζουν τα μέτρα
υγιεινής συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων από όλους.

Προληπτικά μέτρα κατά του κορωνοϊού
Επιλεγμένα τεχνικά μέτρα

▸ Επισήμανση των ελάχιστων αποστάσεων στο τερματικό καταγραφής των ωρών εργασίας ή περιστροφική
▸
▸
▸
▸
▸

πύλη ελεγχόμενης διέλευσης με ενδείξεις στο δάπεδο
Η διάταξη των μηχανημάτων ή των επίπλων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων
Τοποθέτηση διάφανων διαχωριστικών τοιχωμάτων
Χρησιμοποίηση πρόσθετων αιθουσών παραγωγής
Προσαρμόστε την τεχνολογία εξαερισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις, εξασφαλίζετε τον τακτικό εξαερισμό
Διάθεση πρόσθετων εργαλείων

Επιλεγμένα οργανωτικά μέτρα

▸ Διασφάλιση ελάχιστης απόστασης σε χώρους αποδυτηρίων, ντους και διαλειμμάτων καθώς και σε καντίνες
▸ Διαχωρισμός οδών κυκλοφορίας εντός της επιχείρησης
▸ Διαμόρφωση παραγωγικών διαδικασιών κατά τρόπο, που να επιτρέπει την τήρηση της ελάχιστης απόστασης
▸
▸
▸

μεταξύ των εργαζόμενων
Αλλαγή διαδικασιών στο γραφείο, υιοθέτηση εκ περιτροπής εργασίας από το σπίτι (Homeoffice)
Συμφωνία αλλαγής των χρόνων διαλείμματος και εργασίας
Αποφεύγετε μη απολύτως απαραίτητα υπηρεσιακά ταξίδια, προγραμματίζετε με προσοχή τις απαραίτητες
εξωτερικές δραστηριότητες

Επιλεγμένα προσωπικά μέτρα

▸ Πριν την προσέλευση στην εργασία: έλεγχος για πιθανά συμπτώματα
▸ Κατά τη μετάβαση στον χώρο εργασίας και την επιστροφή: αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, συγχρωτισμού
▸
▸

στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χρήση αυτοκινήτου, ποδηλάτου ή εταιρικού λεωφορείου, στο οποίο τηρούνται
οι αποστάσεις ασφαλείας
Χρήση μάσκας προστασίας ή μέσων ατομικής προστασίας, εφόσον απαιτείται
Τηρείτε τους κανόνες ατομικής υγιεινής και τους κανόνες ευγενείας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε
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