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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 
1. Οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των Μαγειρείων -  Εστιατορίων και 

ΚΨΜ των Μονάδων, μεριμνούν για: 
 

α. Την ενημέρωση του προσωπικού τους και επιβλέπουν την 
πιστή τήρηση των γενικών κανόνων υγιεινής και των εκάστοτε ισχυουσών ειδικών 
οδηγιών για χώρους εστίασης που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και το 
ΓΕΕΦ/ΔΥΓ. 

 
β. Τη διάθεση στο προσωπικό τους, των απαραίτητων:  
 

(1)   Μέσων Ατομικής Προστασίας (γάντια, χειρουργικές 
μάσκες), στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

 
(2) Υλικών καθαριότητας και απολύμανσης. 

 
 
 2. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους εστίασης, 
υποβάλλεται:   
 
  α. Σε εξέταση Rapid Test, σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
  β. Σε θερμομέτρηση, καθημερινά κατά την προσέλευσή του στο 
χώρο. 

 
γ. Την απογόρευση εισόδου στη Μονάδα τους, σε όσους 

παρουσιάζουν: 
 

3. Ανάρτηση ανακοινώσεων στα σημεία εισόδου, με τις οποίες να 
ενημερώνεται το σιτιζόμενο προσωπικό: 
 

α. Για  τα  απλά μέτρα προστασίας (αποστασιοποίηση),   2   
μέτρα),   ατομική    υγιεινή    (καλό    πλύσιμο    και    απολύμανση των χεριών, 
αποφυγή φταρνίσματος και βήχα).  
 

β. Το μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται 
ταυτόχρονα στο χώρο, με βάση της ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.  
 
 4. Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και όπου εφαρμόζεται τις 
εξόδους όλων των υποστατικών, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία 
έγχυσης και βάση) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.  
 

5. Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών από όλο το προσωπικό 
που απασχολείται στους χώρους εστίασης. 

 



  
 

 

6. Το προσωπικό που σερβίρει το φαγητό, να περιορίζει στο βαθμό 
που είναι δυνατό τη συνομιλία με τους εξυπηρετούμενους. 

 
7. Χρήση τραπεζομάντηλων μιας χρήσης.  
 
8. Μετά από κάθε χρήση, τα τραπέζια καθαρίζονται και 

απολυμαίνονται. 
 
9. Το προσωπικό τηρεί τις ακόλουθες οδηγίες ατομικής υγιεινής: 
 

α. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα 
για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. 
 
  β. Αποφεύγουν να ομιλούν, να βήχουν ή να εισπνέουν-εκπνέουν 
βαθιά κατά τον χειρισμό των τροφίμων ανοιχτών τροφίμων.  
 
  γ. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με 
το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο 
χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους 
κάδους απορριμμάτων.  
 
  δ. Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι 
και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με 
χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους 
απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την 
επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. 
Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.  
 
  ε. Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην 
προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.  

 
10. Σε ότι αφορά σε θέματα καθαριότητας και απολύμανσης, τηρούνται 

τα ακόλουθα: 
 

α. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής 
χρήσης. 
 
  β. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον συστηματικό, 
επαρκή και συνεχή φυσικό αερισμό των χώρων που εργάζεται το προσωπικό 
(κουζίνα).  
 
  γ. Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, χώροι υγιεινής (δάπεδα, 
λεκάνες, νιπτήρες, κλπ) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
 



  
 

 

  δ. Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται 
συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. 
πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, 
βρύσες, κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα 
οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή 
αλκοολούχο αντισηπτικό (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη). Σημειώνεται ότι οι 
εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.  
 
  ε. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των 
αντικειμένων και των επιφανειών, με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που 
εμφάνισε συμπτώματα ίωσης. 
 
  στ. Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να 
δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους 
πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων 
απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, π.χ. πλύσιμο 
των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους. 

 
 


