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Σωστή αντιμετώπιση σε περίπτωση υποψίας, ή
επιβεβαίωσης προσβολής από COVID-19 στην
επιχείρησή σας
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Η σωστή αντιμετώπιση είναι αποφασιστικής σημασίας, εφόσον εμφανιστούν στους
συνεργάτες συμπτώματα όπως ξηρός βήχας, πυρετός, ή μια δύσπνοια άγνωστη
μέχρι τώρα:
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ώστε ο συνεργάτης:
• Να μείνει μακριά από το σημείο εργασίας (εργοτάξιο, γραφείο, αντικείμενο

καθαρισμού) και να απομακρυνθεί άμεσα. Κατά την επαφή με άλλους πρέπει
οπωσδήποτε να τηρεί τις αποστάσεις και να φέρει μάσκα προστασίας στόματος-μύτης

• Με συμμετοχή του ιατρού της επιχείρησης να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον
οικογενειακό γιατρό του, ή με την υπεύθυνη υπηρεσία υγείας (περισσότερα
στο: https://tools.rki.de/PLZTool/).

Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται στο χώρο εργασίας:
• Άμεσα: Οι επιφάνειες στην περιοχή εργασίας του εν λόγω προσώπου θα πρέπει

να καθαρίζονται με επιφανειοδραστικές ουσίες, ή αλκοολούχα καθαριστικά. Εδώ θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία των ατόμων που καθαρίζουν.

• Οι χώροι, στους οποίους έχει μείνει το εν λόγω άτομο, να αερίζονται με
ορθάνοιχτο παράθυρο.

• Μεριμνήστε, ώστε σε περίπτωση υποψίας να συμμορφώνεστε σύμφωνα με το σχέδιο
σύμφωνα με το νόμο περί αποσπάσεως των εργαζομένων, όπου οι εργαζόμενοι
βρισκόταν πολύ κοντά με τον προσβληθέντα.

Μαζί με τους εργαζομένους σας μπορείτε να κάνετε πολλά, ώστε να διατηρήσετε
χαμηλά τον κίνδυνο μόλυνσης με κορωνοϊό στην επιχείρηση, ή στα εργοτάξια:

Έγκαιρη ενημέρωση και οργάνωση:
• Εκτελέστε την αντίστοιχη, προσαρμοσμένη στην κατάσταση εκτίμηση κινδύνου .

Λάβετε υπόψη σας πιθανή ανάγκη συνεννόησης με τον εργοδηγό, ή με το SiGeKo.

• Ενημερώστε τους εργαζόμενους για τα συμπτώματα της ασθένειας COVID-19 και τους
απαραίτητους κανόνες συμπεριφοράς και τεκμηριώστε τους.

• Μεριμνήστε, ώστε να τηρούνται οι κανόνες περί αποστάσεων . Όπου αυτό δεν είναι
εφικτό, πρέπει να μεριμνήσετε για τη χρήση μάσκας προστασίας στόματος -μύτης .

• Δημιουργήστε πρόσθετες ευκαιρίες για το πλύσιμο των χεριών σας (τρεχούμενο νερό,
σαπούνι, χαρτομάνδηλα μιας χρήσης), ώστε να μπορέσουν να τηρηθούν οι κανόνες
υγιεινής .

• Μειώστε τις επαφές μεταξύ τους και ως προς τρίτους όσο γίνεται περισσότερο.

• Η ανέπαφη μέτρηση πυρετού λαμβανομένων υπόψη των όρων για την
•
•
•
•

προστασία δεδομένων μπορεί να βοηθήσει.
Να τηρείτε καθημερινά λίστες παρουσιών για κάθε επιχείρηση, ή εργοτάξιο, με
δεδομένα επαφής όσων εργάζονται εκεί, ώστε σε περίπτωση υποψίας για μόλυνση
από κορωνοϊό να μπορείτε να ακολουθείτε τις επαφές.
Συμπληρώστε αντίστοιχα τους ήδη υπάρχοντες πίνακες.
Μεριμνήστε, ώστε να μπορούν να τηρούνται και οι επαφές με τρίτους (προμηθευτές,
εκπροσώπους του εργοδηγού, κλπ.).
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ή συμβουλές, επικοινωνήστε με το/τη γιατρό της επιχείρησής
σας.

Περισσότερες οδηγίες θα βρείτε στη διεύθυνση www.bgbau.de/coronavirus
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