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Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας για το μη κλείσιμο των καταστημάτων μας και 
συμβουλές για την διαχείριση των ημερών 

 Αγαπητοί συνάδελφοι 

 Στις 16/3/2020, η Ομοσπονδία μας είχε την πληροφορία ότι δεν θα 

συμπεριληφθούμε στην λίστα με τις επιχειρήσεις που θα έκλειναν την Τετάρτη 

18/3/2020. Λόγω του αισθήματος ευθύνης που μας διακατέχει, ετοιμάσαμε κείμενο προς 

τον ΕΟΔΥ, άμεσα, ζητώντας του, εφόσον μένουμε ανοικτά, επιπλέον οδηγίες για την 

ασφαλέστερη διαχείριση των ακάθαρτων ρούχων, χαλιών κλπ. Το κείμενο ολοκληρώθηκε 

το βράδυ της Τρίτης, μετά από διαβούλευση δύο ημερών. Ολοκληρώθηκε, αφού είχαν 

ανακοινωθεί από το καθημερινό δελτίο του Κορωνοϊού, στις 18:00 ότι ο κλάδος θα 

παρέμενε σε λειτουργία. Η επιστολή αυτή εστάλη το πρωί της Τετάρτης 18/3/2020, στον 

ΕΟΔΥ και κοινοποιήθηκε και στην ΓΣΕΒΕΕ, στο ΒΕΑ, στο ΒΕΘ και στο ΒΕΠ. 

 Παράλληλα είμαστε σε συνεννόηση με το τριτοβάθμιο όργανό μας, την ΓΣΕΒΕΕ, 

ώστε να πιέσουμε, την κυβέρνηση, για οριζόντια μέτρα ελάφρυνσης. Να υπάρξουν 

δηλαδή τα ίδια ευεργετήματα προς όλες τις επιχειρήσεις, είτε έκλεισαν, είτε έμειναν 

ανοιχτές με υποπολλαπλάσιους τζίρους, για την εποχή. 

 Σε δεύτερη φάση, εφόσον ανακοινωθούν μέτρα στήριξης και εμείς δεν προβλέπεται 

να υποστηριχθούμε, αν και με μειωμένους τζίρους, ετοιμάζουμε σε συνεργασία με την 

ΓΣΕΒΕΕ, πλαίσιο προτάσεων και προς τα αρμόδια υπουργεία. 

 Παραθέτουμε παρακάτω προτάσεις προς τους συναδέλφους, οι οποίες θα τους 

διευκολύνουν στην διαχείριση της κατάστασης που βιώνουμε όλοι ανεξαιρέτως. Αυτές 

προέκυψαν από την έρευνα για την ασφαλή διαχείριση πιθανά μολυσμένων ακάθαρτων 

ρούχων/χαλιών και την διαβούλευση μεταξύ των συναδέλφων. 

Προτάσεις 

• Προτείνεται η μείωση του καθημερινού ωραρίου, πχ καθημερινά 9:00 με 14:00. 

Αυτές τις πρώτες ημέρες του περιορισμού της κίνησης του κόσμου και της 

παγωμάρας που επέφεραν τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του ιού, 

παρατηρείται πολύ μειωμένη κίνηση στα μαγαζιά μας.  

• Προτείνεται να μπει ενημέρωση έξω από την πόρτα του κάθε μαγαζιού, ότι βάσει 

της κατάστασης που επικρατεί, να εξυπηρετείται ένας, ένας οι πελάτες και οι 
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υπόλοιποι να περιμένουν εκτός καταστήματος σε ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ 

τους. 

• Επιβάλλεται η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, από όλους τους 

εργαζόμενους. Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3, γάντια 

μίας χρήσης, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με 

μακριά μανίκια, μίας χρήσης, αν κριθεί απαραίτητο. 

• Προτείνεται η συχνή χρήση αντισηπτικών, πριν και μετά την χρήση γαντιών και η 

απολύμανση του πάγκου εργασίας, με απολυμαντικά σπρέι, πριν και μετά την 

χρήση του 

• Προτείνεται ο περιορισμός των εξωτερικών δρομολογίων, σε ένα ή δύο την 

εβδομάδα, για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης, του προσωπικού σε εξωγενείς 

ύποπτους παράγοντες. 

• Προτείνεται η προειδοποίηση των πελατών, να έχουν τα ρούχα/χαλιά έτοιμα στην 

είσοδο του σπιτιού τους, όταν πηγαίνουμε για παραλαβή, ώστε να μην του 

επιμολύνουμε τον χώρο μπαίνοντας μέσα με τα ρούχα της δουλειάς και εμείς να 

μην κινδυνεύουμε από τυχόν μολυσματικούς χώρους. Προτείνεται η αποφυγή 

υπηρεσιών ξεστρώματος χαλιών. 

• Προτείνεται η αποφυγή εργασιών επί τόπου καθαρισμών, μέχρι να σιγουρευτούμε 

ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη διαδικασία και τα κατάλληλα υλικά για τις 

περιπτώσεις του νέου Κορωνοϊού. 

• Όταν γυρίσετε σπίτι από την δουλειά, αφήστε έξω ρούχα και παπούτσια που 

χρησιμοποιήσατε. Πλύντε τα χέρια σας, σχολαστικά. Έτσι θα περιορίσετε την 

περίπτωση να επιμολύνετε το σπίτι σας. 

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, ότι στις δύσκολες στιγμές που περνάει η 

κοινωνία μας, οι υπηρεσίες του κλάδου μας, είναι για κάποιους συνανθρώπους μας, 

ζωτικής σημασίας. Η στάση μας για ανοικτά μαγαζιά, είναι στάση ευθύνης προς τον 

συνάνθρωπο που θα χρειαστεί τις υπηρεσίες μας, τις επόμενες ημέρες. 

Μερίδα συναδέλφων μας, υποστήριξε πως δεν συμφέρει η λειτουργία μας, ή μπορεί 

να προκύψουν κίνδυνοι για την δημόσια υγεία, τουλάχιστον για αυτό, το πρώτο διάστημα, 

αν μείνουμε ανοικτά. Συμφωνούμε ότι είναι ζημιογόνο το άνοιγμα των επιχειρήσεών μας, 

τουλάχιστον για τις πρώτες ημέρες, αλλά εμείς πιστεύουμε πως το χρέος μας προς την 

κοινωνία είναι ισχυρότερο. Όσο για τους κινδύνους, θα τους περιορίσουμε στο ελάχιστο, 

χρησιμοποιώντας τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης και τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε σε συνεννόηση με τα κατά τόπους σωματεία, όπως και 

έγινε σε κάποιες περιπτώσεις, είτε μεμονωμένα, μπορεί ο κάθε συνάδελφος να 

αποφασίσει να παραμείνει κλειστός, για όσο διάστημα θεωρεί πως πρέπει να συμβεί αυτό, 

χωρίς καμία επίπτωση. Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον να το κάνει αυτό 

μπορεί να είναι είτε λόγοι υγείας, είτε οικονομικοί, είτε άλλοι, εξ ίσου σοβαροί λόγοι. 



Σε επόμενο άρθρο, στην επίσημη ιστοσελίδα μας, θα αναρτήσουμε ότι γνωρίζουμε για 

την ορθή διαχείριση, με περισσότερα τεχνικά στοιχεία, των ύποπτων, ακάθαρτων ρούχων 

και χαλιών.   

 

Για την Ομοσπονδία 

 

                  


