Διευκρινιστικές Οδηγίες στη Βάση του Διατάγματος ημ. 15
Απρίλιου 2020
Σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας με ημερ. 15
Απριλίου 2020, και κατόπιν αιτημάτων για διευκρινίσεις σχετικά με το σε ποιους
αφορά το πεδίο ν (i), το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Ο όρος «σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα», αφορά σε ντόπιες
βιομηχανίες και εισαγωγικές εταιρίες/προμηθευτές.
Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω θα πρέπει να προβαίνουν στις
απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή
εξέταση για τον Κορωνοϊό Covid-19, όπως πιο κάτω:
(α)
εργαστήρια παρασκευής τα οποία διαθέτουν μονάδα παραγωγής
και δίκτυο παράδοσης είτε σε υπεραγορές είτε στα υποκαταστήματά τους, θα
πρέπει στην περίπτωση που το προσωπικό τους εμπλέκεται σε όλη την
εφοδιαστική αλυσίδα (κοινό προσωπικό σε όλα τα σημεία) να υποβάλουν το
σύνολο των εργαζομένων τους στη μοριακή ανάλυση,
(β)
Στην περίπτωση υπεραγορών, το προσωπικό των οποίων
συμμετέχει σε εργασίες παράδοσης, παραλαβής ή/και εξυπηρέτησης του
κοινού, το σύνολο του προσωπικού τους θα πρέπει να υποβληθεί στη μοριακή
εξέταση,
(γ)
Στην περίπτωση που βιομηχανίες παραγωγής έχουν το ίδιο
προσωπικό στην παραγωγή και στην παράδοση, ή που μέρος του
προσωπικού που ασχολείται με την παράδοση έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή
με άτομα της παραγωγής, τότε το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να
υποβληθεί στη μοριακή εξέταση,
(δ)
Βιομηχανίες παραγωγής των οποίων το προσωπικό στην
παραγωγή είναι διαχωρισμένο (δεν έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τους
διανομείς), δεν χρειάζεται να υποβάλλουν το σύνολο του προσωπικού τους
στην εξέταση, νοουμένου ότι οι διανομείς θα τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης
τα οποία έχουν ρυθμιστεί με διάταγμα. Επίσης διανομείς που απλά παραδίδουν
εμπορεύματα στις αποθήκες των σημείων λιανικής πώλησης και δεν έρχονται
σε επαφή με τους χώρους πώλησης των εμπορευμάτων, δεν απαιτείται να
υποβληθούν στη μοριακή εξέταση. Νοείται ότι σε βιομηχανίες παραγωγής ή/και
εισαγωγείς/προμηθευτές, εάν κατά την παράδοση στις υπεραγορές οι διανομείς
έχουν και την ευθύνη τοποθέτησης των προϊόντων τους εντός της υπεραγοράς,
οφείλουν να διενεργούν την εξέταση για την προφύλαξη του προσωπικού
καθώς και του κοινού που εξυπηρετείται από τις υπεραγορές.
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