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Δελτίο Τύπου 

 

Χρήση μάσκας – Πότε και από ποιους πρέπει να χρησιμοποιείται 

 

Στο πλαίσιο των μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης της Δημόσιας 

Υγείας, η χρήση μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν 

αντικαθιστά την εφαρμογή άλλων πρακτικών προφύλαξης όπως η κοινωνική 

αποστασιοποίηση, η υγιεινή των χεριών, το καθάρισμα των επιφανειών, ο 

φυσικός αερισμός των χώρων διαμονής και εργασίας, κοκ. 

 

Η χρήση μάσκας μιας χρήσης για τον γενικό πληθυσμό συστήνεται και δεν 

είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις παρουσίας των πολιτών σε 

πολυσύχναστους και κλειστούς χώρους, όπου παρατηρείται συνάθροιση 

ατόμων, όπως είναι οι υπεραγορές, τα πολυκαταστήματα, τα φαρμακεία, οι 

τράπεζες, τα Τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που 

εξυπηρετούν κοινό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κοκ.  

 

Σε ό,τι δε αφορά στους εργαζόμενους, η χρήση μάσκας μιας χρήσης είναι 

υποχρεωτική για τα άτομα που απασχολούνται σε: 

• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. οδηγοί λεωφορείων),  

• Εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, Τμημάτων δημόσιου και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εξυπηρετούν κοινό, και 

• Άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού στις 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (π.χ. ταμίες, εξυπηρέτηση πολιτών,κτλ). 

 

Για μερική κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στα πιο πάνω σημεία, το 

Υπουργείο Υγείας, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

θα παραχωρήσει δωρεάν ποσότητα μασκών στις επιχειρήσεις αυτές. Το 

Υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει σε διαγωνισμό για εξασφάλιση 

ποσότητας 9 εκατομμυρίων χειρουργικών μασκών, μέρος της οποίας θα 

διανεμηθεί, σε συνεργασία με την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και την ΠΟΒΕΚ, στις 
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επηρεαζόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ποσότητα μασκών θα 

παραχωρηθεί και στα Τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα 

που εξυπηρετούν κοινό. 

 

Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει επίσης τον ορθό τρόπο για τη χρήση της 

μάσκας: 

1. Η μάσκα καλύπτει το πρόσωπό από την κορυφή της μύτης, το στόμα και το 

πηγούνι. 

2. Πριν την εφαρμογή ή αφαίρεση της μάσκας πλένουμε τα χέρια με νερό και 

σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.   

3. Αφαιρούμε τη μάσκα βγάζοντάς την από πίσω με προσοχή και ΔΕΝ 

αγγίζουμε το μπροστινό μέρος. 

4. Μετά τη χρήση τοποθετούμε τη μάσκα σε κάδο απορριμμάτων. 
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