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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Διευκρινίσεις σε σχέση με τον ορισμό «ευπαθείς ομάδες» σε σχέση με
τα μέτρα που λήφθηκαν για τον κορωνοϊό
Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης με τίτλο «Ποια άτομα εμπίπτουν
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και πρέπει να περιοριστούν από τον
εργασιακό τους χώρο», διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Για τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών: Να παραχωρηθεί ευχέρεια από τον
εργοδότη να εργάζονται τόσο στην οικεία τους, καθώς και στο χώρο εργασίας
τους, νοουμένου ότι τηρούνται τα μέτρα προστασίας στον εργασιακό τους
χώρο. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι ατομικοί κανόνες
υγιεινής και καθαριότητας των χώρων. Επίσης, θα πρέπει να τηρείται το μέτρο
της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο
ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.
2. Σε ό,τι αφορά στους ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους
από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: Θα
πρέπει ο εργοδότης να δώσει ευχέρεια να εργάζονται από την οικεία τους:
•

Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική
ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή),

•

Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή
ανεπάρκεια,

•

Σακχαρώδη διαβήτη,

•

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή
περιτοναϊκή διάλυση),

•

Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C),

•

Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα,
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•

Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

(π.χ.

ομόζυγη θαλασσαιμία),
•

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη),

•

Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου),

•

Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,

•

Έγκυες

γυναίκες

ανεξαρτήτως

ηλικίας

κύησης,

λεχωΐδες

και

θηλάζουσες.
Τονίζεται ότι οι πιο πάνω ομάδες δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις
εξελίξεις της επιδημίας και των κλινικών στοιχείων που προκύπτουν.
Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού και θα περιορίζονται από τον εργασιακό τους χώρο, θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετική Βεβαίωση ή Ιατρικό Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό
του Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας, ως αποδεικτικό στοιχείο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης των μέτρων,
οι πολίτες μπορούν να αποτίνονται στα αρμόδια Υπουργεία.
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