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Έχοντας συλλέξει όλα τα δεδομένα από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την επιστροφή των 

εργαζομένων στους χώρους εργασίας, δημιουργήσαμε με τους επιστημονικούς συνεργάτες μας 

μία ολοκληρωμένη λύση σε τρία επίπεδα, το AntiCovid-19 Proactive Safety Measures (PSM) 

Program. 

Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων σας, καθώς και της 

συνέχισης της παραγωγικότητάς τους, κατά την επιστροφή τους στους χώρους εργασίας. 

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης με σκοπό την αποφυγή της 

εξάπλωσης του ιού Covid-19 στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης και συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο επαναλειτουργίας ενός χώρου σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου 

κρούσματος. 

Ως πρώτο βήμα, πριν την επαναλειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου, είτε σε συνέχεια της 

αναστολής εργασιών που εφαρμόστηκε, είτε σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου 

κρούσματος, προτείνεται η εφαρμογή ενδελεχής Απολύμανσης – Μικροβιοκτονίας σε όλους τους 

χώρους της εγκατάστασης. Η απολύμανση αυτή στόχο έχει την δημιουργία ενός πλήρως 

αποστειρωμένου χώρου, τον οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επισκεφθούν αμέσως της 

επόμενη ημέρα με σκοπό να ξεκινήσουν την εργασία τους με ασφάλεια. 

Ως επόμενο βήμα, προτείνεται η εφαρμογή ενός διαβαθμισμένου προγράμματος εφαρμογής 

προληπτικών μέτρων, το οποίο ξεκινά από το επίπεδο Red, συνεχίζει σε μια πιο ήπια εφαρμογή 

των μέτρων πρόληψης, επίπεδο Orange, και καταλήγει στο τελευταίο επίπεδο Green.  

Η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο καθορίζεται ανάλογα με την πορεία εξάπλωσης του 

ιού. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης ανά επίπεδο εφαρμογής: 

 

  

Proactive Safety Measures / Application Level RED ORANGE GREEN

Συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων (key touch 

points) του χώρου εργασίας με ειδικό απολυμαντικό 

επιφανειών κατά του Covid-19.

4 φορές / ημέρα 2 φορές / ημέρα 1 φορά / ημέρα

Ενίσχυση του απογευματινού καθαρισμού με ειδικό 

απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19.
χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση

Απολύμανση - Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής 

ομίχλης εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από 

τον ΕΟΦ.

Εβδομαδιαία 15μερο Μηνιαία

Έλεγχος ποιότητας αέρα

Χημικός Καθαρισμός

4 φορές / έτος &

Τεχνική Έκθεση

Χημικός Καθαρισμός

4 φορές / έτος &

Μελέτη για στοχευμένες 

τεχνικές επεμβάσεις

Χημικός Καθαρισμός

4 φορές / έτος &

Μελέτη για αναβάθμιση 

συστημάτων

Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας προς τους 

εργαζομένους σας (π.χ. γάντια μιας χρήσης, μάσκες, 

αντισηπτικά gel χεριών)

Τακτικά Τακτικά Τακτικά

Παροχή Ειδικού Απολυμαντικού επιφανειών προς τους 

εργαζομένους σας, είτε για επιπλέον χρήση στη θέση 

εργασίας τους, είτε για χρήση στην οικία τους.

Τακτικά Τακτικά Τακτικά

AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) Program 

Executive Summary 
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Μέτρα Πρόληψης 

 Συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων (key touch points) του χώρου εργασίας με 
ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19. 

 
 Ενίσχυση του απογευματινού καθαρισμού με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά 
του Covid-19. 

 

 Εβδομαδιαία Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης 
εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. 

 

 Έλεγχος ποιότητα αέρα με χημικό καθαρισμό των κλιματιστικών μονάδων (4 φορές / 
έτος) και μελέτη για αναβάθμιση συστημάτων. 

 

 Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας προς τους εργαζομένους σας (π.χ. γάντια μιας 
χρήσης, μάσκες, αντισηπτικά gel χεριών). 

 

 Παροχή Ειδικού Απολυμαντικού επιφανειών προς τους εργαζομένους σας, είτε για 
επιπλέον χρήση στη θέση εργασίας τους, είτε για χρήση στην οικία τους. 

 
 
Πότε προτείνεται η εφαρμογή τους 
 
Με την επαναλειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου, είτε σε συνέχεια της αναστολής εργασιών 
που εφαρμόστηκε, είτε σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος. 
 
 
Κρίσιμα Σημεία Απολύμανσης (Key Touch Points) 
 
Η 8ωρη συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων ενός χώρου εργασίας, θα πραγματοποιείται 
09.00 – 17.00 από εκπαιδευμένο προσωπικό με το ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του 
Covid-19, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab. 
 
Τα κρίσιμα σημεία θα απολυμαίνονται τέσσερις (4) φορές εντός της 8ωρης πρωινής βάρδιας και 
μία (1) φορά εντός της απογευματινής βάρδιας καθαρισμού.  
 
  

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Red Level 
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Τα Κρίσιμα Σημεία (Key Touch Points) είναι:  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πλήθος των ατόμων που θα πραγματοποιούν την 8ωρη συνεχή απολύμανση των 
κρίσιμων σημείων θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Η 
εκτίμηση των ατόμων θα πραγματοποιείται από τον Facility Services Coordinator της 
εγκατάστασής σας. 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
Σχετικό βίντεο εδώ 
 
 
Απολύμανση – Μικροβιοκτονία 
 

Η Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης 
προτείνεται να εφαρμόζεται εβδομαδιαία μετά την αποχώρηση των 
εργαζομένων από τους χώρους εργασίας. Η εκνέφωση γίνεται με ειδική 
ηλεκτρική συσκευή (cold fogger), εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα 
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (DALCO 100),  αναπτύσσοντας έτσι μία ψυχρή 
ομίχλη, η οποία καλύπτει όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις «βρέχει». 

 
Στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να αποστειρώνεται ο χώρος εργασίας ενδελεχώς. 
 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
Σχετικό βίντεο εδώ 
 
  

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΚΟΥΖΙΝΕΣ

Βρύσες

Επιφάνειες Πάγκων Κουζίνας

Χειρολαβές Ηλεκτρικών Συσκευών

Πληκτρολόγιο Μηχανήματος Αυτόματης Πώλησης

Κουμπιά Μηχανών Καφέ / Ψύκτες Νερού

Χερούλια Πόρτας

Χειρολαβές Ντουλαπιών

Χειρολαβές Καρεκλών

Επιφάνειες Τραπεζιών

Διακόπτες Ρεύματος

WC / ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

Βρύσες

Κουμπιά-Χειρολαβές Λεκάνης

Συσκευές / Αξεσουάρ WC

Χερούλια Πόρτας

Χειρολαβές Ντουλαπιών

Διακόπτες Ρεύματος

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κουπαστή Κλιμακοστασίου

Θύρες Κτηρίου & Χειρολαβές Πόρτας Εισόδου 

Ανελκυστήρας (κουμπιά & χειρολαβές)

Εκτυπωτής / Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα (κουμπιά & χειρολαβές)

Επιφάνειες Επίπλων

Χειρολαβές Καρεκλών

Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΑΤΜ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τηλεφωνικές Συσκευές

Πληκτρολόγια / Ποντίκι

Διακριτικά Ταμπελάκια Επισκεπτών 

Επιφάνεια Reception Desk

Χειρολαβές Ντουλαπιών

Χειρολαβές Καρεκλών

Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Επιφάνειες Γραφείου

Χειριστήρια Ηλ. Συσκευών

Πληκτρολόγια / Ποντίκι

Τηλεφωνική Συσκευή

Χερούλια Πόρτας

Χειρολαβές Ντουλαπιών

Χειρολαβές Καρεκλών

Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιφάνεια Γραφείου

Χειρολαβές Καρέκλας

Τηλεφωνική Συσκευή

Πληκτρολόγια / Ποντίκι

Χειρολαβές Ντουλαπιών / Ερμάρια

Χερούλια Πόρτας

Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Red Level 

https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/EcstxH_JEB9BtP_zKrgpVTEBB6SKT3d1FGRogM-QHRB1og?e=p8aAl6
https://youtu.be/jWi_t3hS9NA
https://drive.google.com/file/d/1-5bWOXg4yjxXr2pWMLY2HSANK0yq1vk3/view?pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=SlePqeOIiHo
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Έλεγχος ποιότητα αέρα 
 

Ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην από 23/4/2020 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και οι οδηγίες διεθνών 
οργανισμών όπως η ASHRAE, οι οποίες σχετικά με τα συστήματα 
κλιματισμού / αερισμού συνοψίζονται στα εξής:    
 

 Ενίσχυση του αερισμού των κτιρίων μέσω των συστημάτων εξαερισμού και προσαγωγής 
νωπού. 

 Εντατικοποίηση των διαδικασιών συντήρησης στα συστήματα κλιματισμού (προτείνεται 
χημικός καθαρισμός 4 φορές / έτος). 

 Διευρυμένες επεμβάσεις εγκαταστάσεων φίλτρανσης αέρα ανώτατης βαθμίδας και 
αναπροσαρμογής κλιματισμού για εξασφάλιση θερμικής άνεσης κατόπιν μελέτης 

 Αναβάθμιση συστημάτων ελέγχου και εγκατάσταση αισθητήρων για συνεχή έλεγχο της 
ποιότητας αέρα και των συνθηκών χώρου κατόπιν μελέτης 

 Ψηφιακή υπηρεσία συνεχούς παρακολούθησης εγκαταστάσεων μέσω ελέγχου δεικτών 
KPIs και αυτόματες ειδοποιήσεις (συναγερμοί) σε περιπτώσεις αποκλίσεων.  

 
Για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης απαιτείται η λήψη στοιχείων της εγκατάστασης, η 
διεξαγωγή αυτοψίας και η διενέργεια στοχευμένων μετρήσεων (π.χ. ποιότητα κυκλοφορίας αέρα 
κλπ.). Χρόνος υλοποίησης αναβαθμίσεων έως και 2 μήνες. 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
 
 
Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας & Απολυμαντικού Επιφανειών 
 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Μέτρα για την 
προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους 
χώρους εργασίας για την πρόληψη της διάδοσης του του κορωνοϊού 
SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων», κάθε 
εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους της 
αντισηπτικά διαλύματα, γάντια μιας χρήσης, μάσκες, κοκ.  

 
Έχουμε την δυνατότητα να σας προμηθεύσουμε όλα τα παραπάνω προϊόντα με όλες τις 
πιστοποιήσεις σε ειδικές τιμές. 
 
Τέλος, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προστασίας των 
εργαζομένων σας, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ένα kit 
προϊόντων κατά του Covid-19, το οποίο περιλαμβάνει το ειδικό 
απολυμαντικό επιφανειών, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab, 
καθώς και ειδικό κίτρινο πανί μικροϊνας για απολύμανση, με 
σκοπό να το προσφέρετε σε κάθε εργαζόμενό σας, είτε για 
επιπλέον χρήση στο γραφείο του, είτε για χρήση στην οικία του. 
 

Σχετική οδηγία εδώ  

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Red Level 

https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/ERoVOgt8HLdEsKRG-rQPc9wBBcuCTkuvlRPssU--JlFuBg?e=itd2ZH
https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/EeoQpIV7p1xLnQDVi7XMzO4BhI1cVpCJ-tdaSEXmEUybjQ?e=dAU8Ji
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Μέτρα Πρόληψης 

 Συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων (key touch points) του χώρου εργασίας με 
ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19. 

 
 Ενίσχυση του απογευματινού καθαρισμού με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά 
του Covid-19. 

 

 Δεκαπενθήμερη Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης 
εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. 

 

 Έλεγχος ποιότητα αέρα με χημικό καθαρισμό των κλιματιστικών μονάδων (4 φορές / 
έτος) και μελέτη για στοχευμένες τεχνικές επεμβάσεις 

 

 Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας προς τους εργαζομένους σας (π.χ. γάντια μιας 
χρήσης, μάσκες, αντισηπτικά gel χεριών). 

 

 Παροχή Ειδικού Απολυμαντικού επιφανειών προς τους εργαζομένους σας, είτε για 
επιπλέον χρήση στη θέση εργασίας τους, είτε για χρήση στην οικία τους. 

 
 
Πότε προτείνεται η εφαρμογή τους 

Ως εξέλιξη της εφαρμογής του Red Level. Ουσιαστικά αποτελεί μία πιο ήπια εφαρμογή των 
μέτρων πρόληψης στους χώρους εργασίας, η οποία προϋποθέτει την εμφάνιση μιας ύφεσης στην 
πορεία εξάπλωσης του ιού. 
 
 
Κρίσιμα Σημεία Απολύμανσης (Key Touch Points) 

Η 6ωρη συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων ενός χώρου εργασίας, θα πραγματοποιείται 
11.00 – 17.00 από εκπαιδευμένο προσωπικό με το ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του 
Covid-19, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab. 
 
Τα κρίσιμα σημεία θα απολυμαίνονται δύο (2) φορές εντός της 6ωρης πρωινής βάρδιας και μία 
(1) φορά εντός της απογευματινής βάρδιας καθαρισμού.  
  

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Orange Level 
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Τα Κρίσιμα Σημεία (Key Touch Points) είναι:  
 

 
 
 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πλήθος των ατόμων που θα πραγματοποιούν την 6ωρη συνεχή απολύμανση των 
κρίσιμων σημείων θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Η 
εκτίμηση των ατόμων θα πραγματοποιείται από τον Facility Services Coordinator της 
εγκατάστασής σας. 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
Σχετικό βίντεο εδώ 
 

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία 

Η Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης 
προτείνεται να εφαρμόζεται ανά 15μερο μετά την αποχώρηση των 
εργαζομένων από τους χώρους εργασίας. Η εκνέφωση γίνεται με ειδική 
ηλεκτρική συσκευή (cold fogger), εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα 
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (DALCO 100),  αναπτύσσοντας έτσι μία ψυχρή 
ομίχλη, η οποία καλύπτει όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις «βρέχει». 

 
Στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να αποστειρώνεται ο χώρος εργασίας ενδελεχώς. 
 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
Σχετικό βίντεο εδώ 
 
 
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τηλεφωνικές Συσκευές

Πληκτρολόγια / Ποντίκι
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Χειρολαβές Ντουλαπιών / Ερμάρια
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Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κουπαστή Κλιμακοστασίου

Θύρες Κτηρίου & Χειρολαβές Πόρτας Εισόδου 

Ανελκυστήρας (κουμπιά & χειρολαβές)

Εκτυπωτής / Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα (κουμπιά & χειρολαβές)

Επιφάνειες Επίπλων

Χειρολαβές Καρεκλών

Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΑΤΜ

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΚΟΥΖΙΝΕΣ
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Επιφάνειες Πάγκων Κουζίνας

Χειρολαβές Ηλεκτρικών Συσκευών
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Χειρολαβές Ντουλαπιών

Χειρολαβές Καρεκλών

Επιφάνειες Τραπεζιών

Διακόπτες Ρεύματος

WC / ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

Βρύσες

Κουμπιά-Χειρολαβές Λεκάνης

Συσκευές / Αξεσουάρ WC

Χερούλια Πόρτας

Χειρολαβές Ντουλαπιών

Διακόπτες Ρεύματος

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Orange Level 
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Έλεγχος ποιότητα αέρα 

Ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην από 23/4/2020 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και οι οδηγίες διεθνών 
οργανισμών όπως η ASHRAE, οι οποίες σχετικά με τα συστήματα 
κλιματισμού / αερισμού συνοψίζονται στα εξής:    
 

 Ενίσχυση του αερισμού των κτιρίων μέσω των συστημάτων εξαερισμού και προσαγωγής 
νωπού. 

 Εντατικοποίηση των διαδικασιών συντήρησης στα συστήματα κλιματισμού (προτείνεται 
χημικός καθαρισμός 4 φορές / έτος). 

 Τεχνική έκθεση για αυξημένες τεχνικές ρυθμίσεις στα συστήματα ελέγχου αερισμού-
κλιματισμού 

 Τεχνική έκθεση για στοχευμένες τεχνικές επεμβάσεις στο σύστημα αερισμού και 
εφαρμογή τεχνικής απολύμανσης UVGI όπου είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή  

 Τακτικές μετρήσεις ποιότητας αέρα και εσωτερικών συνθηκών  
 
Για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης απαιτείται η λήψη στοιχείων της εγκατάστασης, η 
διεξαγωγή αυτοψίας και η διενέργεια στοχευμένων μετρήσεων (π.χ. ποιότητα κυκλοφορίας αέρα 
κλπ.). Χρόνος υλοποίησης επεμβάσεων έως και 1 μήνα. 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
 
 
Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας & Απολυμαντικού Επιφανειών 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Μέτρα για την 
προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους 
χώρους εργασίας για την πρόληψη της διάδοσης του του κορωνοϊού 
SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων», κάθε 
εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους της 
αντισηπτικά διαλύματα, γάντια μιας χρήσης, μάσκες, κοκ.  

 
Έχουμε την δυνατότητα να σας προμηθεύσουμε όλα τα παραπάνω προϊόντα με όλες τις 
πιστοποιήσεις σε ειδικές τιμές. 
 
Τέλος, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προστασίας των 
εργαζομένων σας, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ένα kit 
προϊόντων κατά του Covid-19, το οποίο περιλαμβάνει το ειδικό 
απολυμαντικό επιφανειών, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab, 
καθώς και ειδικό κίτρινο πανί μικροϊνας για απολύμανση, με 
σκοπό να το προσφέρετε σε κάθε εργαζόμενό σας, είτε για 
επιπλέον χρήση στο γραφείο του, είτε για χρήση στην οικία του. 
 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
  

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Orange Level 

https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/ERoVOgt8HLdEsKRG-rQPc9wBBcuCTkuvlRPssU--JlFuBg?e=itd2ZH
https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/EeoQpIV7p1xLnQDVi7XMzO4BhI1cVpCJ-tdaSEXmEUybjQ?e=dAU8Ji
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Μέτρα Πρόληψης 

 Συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων (key touch points) του χώρου εργασίας με 
ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19. 

 
 Ενίσχυση του απογευματινού καθαρισμού με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά 
του Covid-19. 

 

 Μηνιαία Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης εφαρμόζοντας 
ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. 

 

 Έλεγχος ποιότητα αέρα με χημικό καθαρισμό των κλιματιστικών μονάδων (4 φορές / 
έτος) και τεχνική έκθεση. 

 

 Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας προς τους εργαζομένους σας (π.χ. γάντια μιας 
χρήσης, μάσκες, αντισηπτικά gel χεριών). 

 

 Παροχή Ειδικού Απολυμαντικού επιφανειών προς τους εργαζομένους σας, είτε για 
επιπλέον χρήση στη θέση εργασίας τους, είτε για χρήση στην οικία τους. 

 
 
Πότε προτείνεται η εφαρμογή τους 

Ως συνέχεια της εφαρμογής του Orange Level. Ουσιαστικά αποτελεί την πιο ήπια εφαρμογή 
μέτρων πρόληψης στους χώρους εργασίας, η οποία προϋποθέτει την εμφάνισης μίας ακόμα 
μεγαλύτερης ύφεσης στην πορεία εξάπλωσης του ιού. 
 
 
Κρίσιμα Σημεία Απολύμανσης (Key Touch Points) 

Η 3ωρη συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων ενός χώρου εργασίας, θα πραγματοποιείται 
12.00 – 15.00 από εκπαιδευμένο προσωπικό με το ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του 
Covid-19, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab. 
 
Τα κρίσιμα σημεία θα απολυμαίνονται μία (1) φορά εντός της 3ωρης πρωινής βάρδιας και μία 
(1) φορά εντός της απογευματινής βάρδιας καθαρισμού.  
  

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Green Program 
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Τα Κρίσιμα Σημεία (Key Touch Points) είναι:  
 

 
 
 

 
 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πλήθος των ατόμων που θα πραγματοποιούν την 3ωρη συνεχή απολύμανση των 
κρίσιμων σημείων θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Η 
εκτίμηση των ατόμων θα πραγματοποιείται από τον Facility Services Coordinator της 
εγκατάστασής σας. 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
Σχετικό βίντεο εδώ 
 

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία 

Η Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης 
προτείνεται να εφαρμόζεται μηνιαία μετά την αποχώρηση των 
εργαζομένων από τους χώρους εργασίας. Η εκνέφωση γίνεται με ειδική 
ηλεκτρική συσκευή (cold fogger), εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα 
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (DALCO 100),  αναπτύσσοντας έτσι μία ψυχρή 
ομίχλη, η οποία καλύπτει όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις «βρέχει». 

 
Στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να αποστειρώνεται ο χώρος εργασίας ενδελεχώς. 
 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
Σχετικό βίντεο εδώ 
 
 
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τηλεφωνικές Συσκευές
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Χειρολαβές Καρέκλας

Τηλεφωνική Συσκευή
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ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κουπαστή Κλιμακοστασίου

Θύρες Κτηρίου & Χειρολαβές Πόρτας Εισόδου 

Ανελκυστήρας (κουμπιά & χειρολαβές)

Εκτυπωτής / Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα (κουμπιά & χειρολαβές)

Επιφάνειες Επίπλων

Χειρολαβές Καρεκλών

Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΑΤΜ

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΚΟΥΖΙΝΕΣ

Βρύσες

Επιφάνειες Πάγκων Κουζίνας

Χειρολαβές Ηλεκτρικών Συσκευών

Πληκτρολόγιο Μηχανήματος Αυτόματης Πώλησης

Κουμπιά Μηχανών Καφέ / Ψύκτες Νερού
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Χειρολαβές Ντουλαπιών

Χειρολαβές Καρεκλών

Επιφάνειες Τραπεζιών

Διακόπτες Ρεύματος
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Βρύσες

Κουμπιά-Χειρολαβές Λεκάνης

Συσκευές / Αξεσουάρ WC

Χερούλια Πόρτας

Χειρολαβές Ντουλαπιών

Διακόπτες Ρεύματος

Manifest AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) 

Green Program 

https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/EcstxH_JEB9BtP_zKrgpVTEBB6SKT3d1FGRogM-QHRB1og?e=p8aAl6
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https://drive.google.com/file/d/1-5bWOXg4yjxXr2pWMLY2HSANK0yq1vk3/view?pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=SlePqeOIiHo
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Έλεγχος ποιότητα αέρα 

Ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην από 23/4/2020 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και οι οδηγίες διεθνών 
οργανισμών όπως η ASHRAE, οι οποίες σχετικά με τα συστήματα 
κλιματισμού / αερισμού συνοψίζονται στα εξής:    
 

 Ενίσχυση του αερισμού των κτιρίων μέσω των συστημάτων εξαερισμού και προσαγωγής 
νωπού. 

 Εντατικοποίηση των διαδικασιών συντήρησης στα συστήματα κλιματισμού (προτείνεται 
χημικός καθαρισμός 4 φορές / έτος). 

 Τεχνική Έκθεση με προτάσεις που αφορούν την εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων 
δράσεων συντήρησης και καθαρισμών όπως και αναγκαίων ρυθμίσεων 

 Συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες περιορισμού διασποράς ιογενών όσον αφορά τον 
αερισμό χώρων με ελάχιστες ρυθμίσεις.  

 
Για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης απαιτείται η λήψη στοιχείων της εγκατάστασης και η 
διεξαγωγή αυτοψίας. Άμεσα υλοποιήσιμες οι τεχνικές επεμβάσεις και ρυθμίσεις. 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
 
 
Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας & Απολυμαντικού Επιφανειών 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Μέτρα για την 
προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους 
χώρους εργασίας για την πρόληψη της διάδοσης του του κορωνοϊού 
SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων», κάθε 
εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στους εργαζομένους της 
αντισηπτικά διαλύματα, γάντια μιας χρήσης, μάσκες, κοκ.  

 
Έχουμε την δυνατότητα να σας προμηθεύσουμε όλα τα παραπάνω προϊόντα με όλες τις 
πιστοποιήσεις σε ειδικές τιμές. 
 
Τέλος, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προστασίας των 
εργαζομένων σας, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ένα kit 
προϊόντων κατά του Covid-19, το οποίο περιλαμβάνει το ειδικό 
απολυμαντικό επιφανειών, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab, 
καθώς και ειδικό κίτρινο πανί μικροϊνας για απολύμανση, με 
σκοπό να το προσφέρετε σε κάθε εργαζόμενό σας, είτε για 
επιπλέον χρήση στο γραφείο του, είτε για χρήση στην οικία του. 
 
Σχετική οδηγία εδώ 
 
  

https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/ERoVOgt8HLdEsKRG-rQPc9wBBcuCTkuvlRPssU--JlFuBg?e=itd2ZH
https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/EeoQpIV7p1xLnQDVi7XMzO4BhI1cVpCJ-tdaSEXmEUybjQ?e=dAU8Ji
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Κατά την διάρκεια της πρωινής & απογευματινής βάρδιας, το προσωπικό καθαρισμού έχει 

εκπαιδευτεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ΜΑΠ (Μέτρα Ατομικής Προστασίας), καθώς επίσης να 

ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες ατομικής υγιεινής.  

Μέτρα Ατομικής Προστασίας 

Ως μέσα ατομικής προστασίας, η εταιρεία μας παρέχει στο προσωπικό τα εξής: 

Δύο (2) υφασμάτινες πλενόμενες μάσκες με το 
λογότυπό μας ανά εργαζόμενο  
(βλ. σχετική πιστοποίηση εδώ)  

Γάντια μιας χρήσης  

 

Παροχή τουλάχιστον δύο (2) στολών εργασίας 
(δυο τεμάχια ανά είδος) 

 
 

Υλικά – Εξοπλισμός  

Η απολύμανση των κρίσιμων σημείων πραγματοποιείται με την χρήση του κάτωθι εξοπλισμού – 

υλικών: 

Oasis Pro 20 Premium της Ecolab  
(βλ. σχετικό υλικό εδώ) 

 

Κίτρινο πανί μικροϊνας  

 
 

  

AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) Program 

Health & Safety Equipment & Guidelines 

https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/EaVJprfzJjZGhCny81ytZSMBpMJIhITNuQjaeIE7553PQw?e=JVyjKb
https://manifestservice-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/EWSX9IHXjCJJtGnAX2mecfABz4qBYD2vRehGdGaVvKsEyw?e=VFpC9Z
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Go Home Clean  

Το προσωπικό καθαρισμού ενημερώνεται συνεχώς να ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής που 

περιγράφονται στην οδηγία Go Home Clean,  σε τρία στάδια: 

 Κατά την άφιξη του στον χώρο εργασίας του πελάτη 

 Κατά την παραμονή του στον χώρο εργασίας του πελάτη 

 Κατά την αποχώρησή του από τον χώρο εργασίας του πελάτη 

 
Σχετική οδηγία εδώ 
 

 

 

 

 
 
 

AntiCovid-19 

Proactive Safety Measures (PSM) Program 

Health & Safety Equipment & Guidelines 

https://manifestservice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_farlekas_manifest_gr/ETdiydxDGNFOnQyWA3c8kxIBTofAHAg-51s-ylpYr-1rOw?e=eOdQdO

