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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Δ/νση  Δημόσιας  Υγείας  και  Υγιεινής  Περιβάλλοντος  ου  Υπουργείου  Υγείας  εξέδωσε  μέτρα 
καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την 
εξέλιξη της πανδημίας SARS-COV-2.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων 
και ποτών, που λειτουργούν, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Για  κάθε  εγκατάσταση  θα  πρέπει  να  καταρτίζεται  ένα  μόνιμο  πρόγραμμα  διαδικασιών  για  τον 
καθαρισμό και την απολύμανση τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι και σημεία επαφής (δάπεδα, 
τοίχοι, οροφές, πάγκοι εργασίας, ράφια, καρότσια, καλάθια, ασανσέρ, πόμολα, κουπαστές σκάλας, συσκευές 
τηλεφώνου, πληκτρολόγια, κλπ.) καθαρίζονται επαρκώς.

Όλο το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά τις ενδεδειγμένες τεχνικές καθαρισμού. 
Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν την απολύμανση.

Για τη χρήση απορρυπαντικών (σαπούνια και άλλα καθαριστικά) πρέπει να χρησιμοποιείται χλιαρό 
νερό  ενώ  για  τη  χρήση  απολυμαντικών,  π.χ  χλωρίνης,  κρύο  νερό  για  την  αποφυγή  της  δημιουργίας 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων. 

Μετά τον καθαρισμό με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού, η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει για 
να ακολουθήσει η απολύμανση με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού, το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο 
από τον ΕΟΦ, με ιοκτόνο δράση (συμπεριλαμβανομένων των κορωνοϊών) και να συνοδεύεται από τα σχετικά 
δελτία ασφαλείας.

Η εφαρμογή του γίνεται με την αυστηρή τήρηση των όρων και οδηγιών χρήσης τους και εξασφαλίζεται 
και επαρκής αερισμός του χώρου. 

Οι  ανθρώπινοι  κορωνοϊοί  αδρανοποιούνται  με  διαδικασία  απολύμανσης  επιφανειών  εντός  ενός 
λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: Υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 0,1%, Αιθανόλη 
70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%.

Σημειώνεται ότι το υποχλωριώδους νατρίου 5% είναι η οικιακή χλωρίνη και το απολυμαντικό διάλυμα 
προκύπτει από αραίωση 1:50 αυτής.  

 Επισημαίνεται  πως πρέπει  να γίνει  έλεγχος  ώστε  να  μην έχει  παρέλθει  η ημερομηνία λήξης  του  
προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ανάμειξης καθαριστικών και απολυμαντικών, 
εκτός  αν  οι  ετικέτες  υποδεικνύουν ότι  ο  συνδυασμός  τους  ενδείκνυται  (π.χ.  Ο  συνδυασμός  χλωρίνης  με 
καθαριστικά αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατο).

Ιδιαίτερη  διαχείριση  επιβάλλεται  σε περίπτωση  επιβεβαιωμένου  κρούσματος  λοίμωξης 
SARS-CoV-2 στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (εργαζόμενος ή καταναλωτής).

Θα πρέπει να ενημερωθεί ο υπεύθυνος της επιχείρησης έτσι, ώστε να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα και 
να  υλοποιηθεί  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  καθαρισμού-απολύμανσης,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του 
Ε.Ο.Δ.Υ.

Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την 
ευθύνη  ειδικού  επιστήμονα  και  επιλογή  κατάλληλης  μεθόδου  εφαρμογής,  που  να  στοχεύει  στην 
αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών 
και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών.
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