
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
…………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

                                                                                                         07 Απριλίου 2020
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ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  τελευταίες  εξελίξεις  από  την  εξάπλωση  του
Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στην Ελλάδα και   ακολουθώντας τις οδηγίες του
Εθνικού  Οργανισμού  Δημόσιας  Υγείας  για  την  τήρηση  των  μέτρων  την
αποφυγή  μετάδοσης  της  νόσου  κρίνεται  απαραίτητο  για  λόγους  πρόληψης,
προστασίας και διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας να λαμβάνονται επίσης και
όλα τα απαραίτητα μέτρα τήρησης κανόνων ασφαλής διακίνησης τροφίμων και
προϊόντων. Το παρόν έχει ως σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων  κατά
την  διάρκεια  διανομής  τροφίμων  και  προϊόντων  σε  ωφελούμενους  του
προγράμματος ΤΕΒΑ.
 Όλοι οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στην διανομή τροφίμων και προϊόντων
επιβάλλεται να  ακολουθούν  τα  προβλεπόμενα  πρωτόκολλα  υγιεινής
εφαρμόζοντας ταυτόχρονα (για την προστασία την δικιά τους, των τροφίμων
και των καταναλωτών) όλα τα ενδεδειγμένα και κατάλληλα Μέσα Ατομικής
Προστασίας που τους χορηγούν οι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή η
εκάστοτε ανάδοχος εταιρεία διεκπεραίωσης του έργου.
 Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: 

 Μάσκες αναπνευστικής προστασίας χειρουργικού τύπου.
 Ολόσωμη προστατευτική φόρμα,  με μακριά μανίκια μιας χρήσεως.
 Κατάλληλα προστατευτικά γάντια μίας χρήσης τύπου Latex τα οποία θα

αλλάζουν μετά από φθορά  ή από 30 λεπτά εργασίας.
 Κάλυμμα κεφαλής 
 Ποδονάρια (μιας χρήσεως) εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση όλοι εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν απαρρέκκλιτα
καλές πρακτικές ατομικής υγιεινής όπως τακτικό πλύσιμο των χεριών με
σαπούνι  και  νερό,  καθαριότητα  ενδυμασίας,  αποφυγή  καπνίσματος  και
απαρρέκκλιτα να διαθέτουν Πιστοποιητικό Υγείας. 



Τα οχήματα διανομής θα πρέπει:

 Να καθαρίζονται επαρκώς με κατάλληλα απολυμαντικά καθημερινά
 Να αερίζονται επαρκώς.
 Να διαθέτουν αντισηπτικό διάλυμα και χειροπετσέτες μιας χρήσεως

για τις ανάγκες του προσωπικού.
 Να μην μεταφέρονται μαζί τρόφιμα με άλλα προϊόντα που μπορούν

να τα επιμολύνουν πχ απορρυπαντικά-καθαριστικά.
 Να τηρούνται  οι  κανόνες  Υγιεινής  κατά την  φόρτωση(όχι  επαφή

προϊόντων με δάπεδο και τοιχώματα).

Τα τρόφιμα:

 Να  μεταφέρονται  πάντα  στις  σωστές  θερμοκρασίες  ψύξης  ή
κατάψυξης, σε αντίθετη περίπτωση να χρησιμοποιούνται ισόθερμα
μέσα μεταφοράς.

 Να τηρούνται τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.
 Να  έχουν  την  κατάλληλη  συσκευασία  (χωρίς  φθορές)  και

επισήμανση.
 Τακτικός  έλεγχος  για  αποφυγή  παρουσίας  ληγμένων  ή

ακατάλληλων τροφίμων. 

 Οι αποθηκευτικοί χώροι:

 Τα προϊόντα πρέπει  να  αποθηκεύονται  σε  χώρους  με κατάλληλες
συνθήκες  Θερμοκρασίας  και  Υγρασίας  που να  ελέγχονται  και  να
καταγράφονται.

 Ο  αποθηκευτικός  χώρος,  πρέπει  να  έχει  σωστή  κατασκευαστική
υποδομή  και  να  πληρεί  τις  απαιτήσεις  ως  προς  την  διατήρηση
σωστής  θερμοκρασίας  και  υγρασίας,  εφαρμογής  συστήματος
καθαρισμού και συστήματος απεντόμωσης και μυοκτονίας.

 Τα προϊόντα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δάπεδο ή τους
τοίχους(απόσταση τουλάχιστον 15cm).

 Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  προϊόντων  κάτω  απο  σημεία  που
δύναται να απορρέουν νερά ή ψυκτικά υγρά.

Παρακαλούμε  για  την  αυστηρή  τήρηση  των  ανωτέρω παραμένοντας  στην
διάθεση σας στα πλαίσια της προάσπισης της Δημόσιας  Υγείας.  
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