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 Κορονοϊός  SARs-CoV-2  
Μέτρα προφύλαξης και αντιμετώπισης της 

κρίσης από την ασθένεια Covid-19 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε και στη χώρα μας το ξέσπασμα της διάδοσης του Κορονοϊού SARs-CoV-

2. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Π.Ο.Υ., τα περισσότερα κρούσματα μπορούν ακόμα να αποδίδονται σε 

γνωστές επαφές ή ομάδες κρουσμάτων.  Όμως το κλειδί για να περιοριστεί ο κορωνοϊός Covid – 19  είναι 

να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης του. Ταυτόχρονα, είναι απολύτως σημαντική η προστασία της 

λειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας με την όσο το δυνατόν λιγότερη φόρτισή του.  Για το σκοπό 

αυτό τις τελευταίες ημέρες έχει ληφθεί μια σειρά έκτακτων μέτρων όπως το κλείσιμο των σχολείων όλων 

των βαθμίδων, η αναστολή λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων, δικαστηρίων, αθλητικών 

οργανώσεων κλπ. Την Τρίτη 10-03-2020, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων για 14 

ημερολογιακές ημέρες καθώς και μέτρα διευκόλυνσης-χορήγησης αδειών για τους εργαζόμενους γονείς. 

 

Σε συνέχεια των εξελίξεων αυτών ο Σύλλογός μας έχει προχωρήσει σε μια σειρά επαφών με 

υγειονομικούς φορείς, την ομοσπονδία OTOE και την Τράπεζα ώστε να συμβάλουμε όλοι στην όσο 

δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ιού στους συναδέλφους, στους πελάτες και κατ’ επέκταση 

στους πολίτες αυτής της χώρας. Παράλληλα, με επιστολές μας (Νο13/05-03-2020 & Νο14/09-03-2020) 

καταθέσαμε δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διάδοσης του ιού και ζητήσαμε συνάντηση με τη 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα.  

 

Θεωρούμε θετική τη συνολική αντίδραση της Τράπεζας στις απαιτήσεις της τρέχουσας κρίσης ιδιαίτερα 

όταν σε αντίστοιχους οργανισμούς η ενημέρωση είναι  ελάχιστη ή και μηδενική. Παρόλα αυτά πιστεύουμε  

ως συνδικαλιστικό όργανο, ότι η Τράπεζα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, σε περισσότερα μέτρα 
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προφύλαξης των συναδέλφων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάδοσης της ασθένειας Covid-19. 

Για το σκοπό αυτό μεταφέρουμε τις προτάσεις μας: 

• Να χορηγηθεί ειδική άδεια με αποδοχές σε όσους συναδέλφους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.  

• Να γίνει αποσυμφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω της 

απομακρυσμένης πρόσβασης – εργασίας από το σπίτι. 

• Να εφαρμοστεί τακτικός, προληπτικός ψεκασμός – απολύμανση σε όλους του χώρους. 

• Να εντατικοποιηθεί ο καθαρισμός πιθανών εστιών μόλυνσης-μετάδοσης του ιού (ασανσέρ, 

πόμολα θυρών, τουαλέτες, κουζίνες κλπ.).  

• Να εξασφαλιστεί ο σωστός εξαερισμός όλων των χώρων εργασίας και να διορθωθούν τυχόν 

προβλήματα αυτών. 

• Να βελτιωθεί η άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς με παιδιά και να λογίζεται ως άδεια 

σχολικής παρακολούθησης τέκνων. 

• Να ολοκληρωθεί το συντομότερο η αποστολή των υλικών αντιβακτηριδιακής προστασίας και να 

δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν  τα «μικρά ταμεία» από τις εκάστοτε μονάδες. 

Ωστόσο στο δίκτυο των καταστημάτων μας προσέρχονται εκατοντάδες πελατών χωρίς να υπάρχει 

κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός του κινδύνου μετάδοσης του ιού. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνθήκες που επικρατούν στο δίκτυο καταστημάτων μεταφέρουμε σειρά περαιτέρω προτάσεων-

αιτημάτων: 

• Να διατεθεί επαρκής ποσότητα αντισηπτικού ώστε να γίνει υποχρεωτική η χρήση αυτού από 

όλους τους πελάτες πχ στην είσοδο κάθε χώρου εργασίας. 

• Να τοποθετηθούν προσωρινά υαλοπετάσματα προστασίας μπροστά από κάθε ταμείο-γκισέ. 

• Να γίνει υποχρεωτική η χρήση γαντιών τουλάχιστον για όσους και όσο διαχειρίζονται μετρητά ή 

όπου κριθεί απαραίτητο.  

• Να εφοδιαστούν με μάσκες όλοι συνάδελφοι ώστε να γίνει χρήση τους όταν κριθεί απαραίτητο. 

• Να εξεταστεί η ελεγχόμενη πρόσβαση πελατών στα καταστήματα ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα συνωστισμού. 
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Συναδέλφισσες συνάδελφοι,  

 

Τονίζουμε ότι όποια μέτρα ληφθούν και αφορούν τις εργασιακές σχέσεις έχουν έκτακτο και προσωρινό 

χαρακτήρα και δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα μας όπως αυτά διαμορφώνονται από τις εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ και τη νομοθεσία. Επίσης, η άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς 

είναι απόφαση της πολιτείας που τέθηκε σε εφαρμογή με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

55/2020 και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Καλούμε τους συναδέλφους, να καταγγείλουν στο 

σύλλογό μας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβατικής ή καταχρηστικής συμπεριφοράς. 

 

Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε στην αρχή μιας πρωτόγνωρης κρίσης και η διαχείριση της απαιτεί 

συναίνεση, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα από όλους, καθώς και συμμόρφωση με τις υποδείξεις της 

πολιτείας. Επιπλέον, θεωρούμε ότι σε τέτοιες συνθήκες διαχείρισης κρίσεων υγείας, η πρόληψη, η 

καταπολέμηση του αίτιου και ο περιορισμός του κινδύνου μετάδοσης είναι μεγάλης σημασίας μαζί με τη 

διασφάλιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 

Ο σύλλογός μας διαχρονικά με αίσθημα ευθύνης, ασχολείται, παρεμβαίνει και παίρνει θέση τόσο για τα 

στενά εργασιακά θέματα που μας απασχολούν αλλά όσο και για τα ζητήματα που αφορούν το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε αρωγοί και θα παρεμβαίνουμε όπως πάντα. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε κάθε μέτρο που μπορεί να περιορίσει την μετάδοση του ιού. 

Είναι απαραίτητο να ακολουθούμε όλοι τους κανόνες υγιεινής που έχει εκδώσει ο Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας καθώς είναι ατομική μας ευθύνη να φροντίσουμε την υγεία μας και των συνανθρώπων 

μας.  

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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