
 
        ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) 

Γραφεία Λευκωσίας (Κεντρικά): Γραφεία Λεμεσού/Πάφου:        Μέλος: 
Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου Αλεξανδρείας 13 
2000 Στρόβολος 3013 Λεμεσός  
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία Τηλ.: + 357 25 313305 
Τηλ : +357 22 665102 Φαξ: + 357 25 313307 
Φαξ: +357 22 669459 Email: infolimassol@oeb.org.cy 
Email: info@oeb.org.cy www.oeb.org.cy 
www.oeb.org.cy   1 

 
 

 13 Μαρτίου, 2020 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 5 
 

ΟΕΒ: Κατηγορίες ευπαθών ομάδων εργαζομένων και λήψη μέτρων 
λόγω κορωνοϊού (COVD-19) 

 
 
Σε συνέχεια ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ημερομηνίας 11 
Μαρτίου 2020 αναφορικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού (COVID-19) και την διαχείριση 
εργαζομένων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης 
του Υπουργείου Υγείας διευκρινίζεται ότι στις ευπαθείς ομάδες/ομάδες υψηλού κινδύνου 
εμπίπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: 

 
1. Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών. 

 
2. Παιδιά μεγαλύτερα από έξι μηνών και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους 

από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 
• Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 
• Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο 
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα 
• Χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο 
• Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα 
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες 
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) 
• Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
• Παιδιά και έφηβοι που χρειάζονται μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη 
• Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) >40 kg/m2. 

 
3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες. 

 
4. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα που 

ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. 
 

5. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και άλλο προσωπικό) 
και σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών. 
 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας τα άτομα αυτά πρέπει να 
ακολουθούν πιστά τα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης και της διασποράς του ιού, με 
έμφαση στα ακόλουθα: 
 
•  Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού 

συστήματος. 
•  Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με 

επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα. 
•  Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με το 

πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα). 
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•  Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις 
οδηγίες των θεραπόντων ιατρών. 

•  Να αποφεύγουν χώρους κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων. 
•  Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων 

λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. 
•  Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς. 
•  Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο. 
•  Αν υπάρχει στο ίδιο σπίτι ύποπτο κρούσμα από κορωνοϊό COVID-19, να τηρείται 

τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση από αυτόν. 
•  Να γίνεται καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων. 
•  Να γίνεται σωστή απολύμανση και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων. 
 
 
Καλούμε εκ νέου τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, να διαχειριστούν κατά 
προτεραιότητα εργαζόμενους που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και να προβούν στις 
κατάλληλα συμφωνημένες διευθετήσεις. 
 
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στην διάθεση των 
επιχειρήσεων για περαιτέρω καθοδήγηση. 
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