ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΕΚΘΕΗ Ε ΔΗΓΜΑΣΑ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΙΟΤ ΔΑΓΓΕΙΟΤ ΠΤΡΕΣΟΤ, CHIKUNGUNYA ΚΑΙ ΖΙΚΑ-

Με αθνξκή ελεκέξσζε ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Δεκόζηαο Υγείαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζηε
ρώξα καο ηα ηειεπηαία έηε δειώζεθαλ ιίγα εηζαγόκελα θξνύζκαηα λνζεκάησλ πνπ
κεηαδίδνληαη κε θνπλνύπηα θαη είλαη ππαξθηόο ν θίλδπλνο πεξαηηέξσ ηνπηθήο κεηάδνζεο θαη
εγρώξηαο δηαζπνξάο ησλ ηώλ Δάγγεηνπ ππξεηνύ, Chikungunya θαη Zika, ζα ήζεια λα
ππελζπκίζσ ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα ηζηκπήκαηα ησλ θνπλνππηώλ, πνπ απνηειεί ην
θύξην κέηξν πξόιεςεο ηεο κόιπλζεο από ηνπο ηνύο απηνύο πνπ κεηαδίδνληαη κε ηα δήγκαηα
θνπλνππηώλ, κηαο θαη δελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε.
Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα πξνηεηλόκελα κέηξα πξνζηαζίαο θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα
γίλνληαη από εξγνδόηεο θαη εξγαδόκελνπο, θαζώο θαη έλα έληππν κε νδεγίεο πξνο ηνπο
εξγαδόκελνπο γηα αλάξηεζε ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
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ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ
Οι εργοδόηες θα πρέπει να θρονηίζοσν ώζηε:
1. Εθόζνλ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνιέο, λα πεξηιακβάλνληαη πνπθάκηζα κε
καθξηά καλίθηα θαη καθξηά παληειόληα σο επηινγέο. Δηαθνξεηηθά λα πξνηξέπνληαη νη
εξγαδόκελνη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο λα θνξνύλ πνπθάκηζα κε καθξηά καλίθηα, καθξηά
παληειόληα θαη θάιηζεο.
2. Να παξέρνπλ εληνκναπσζεηηθά ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ελεκέξσζε γηα ηε ρξήζε ηνπο.
3. Να κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θπζηθώλ εκπνδίσλ, όπσο ζίηεο ζε πόξηεο/
παξάζπξα, ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη.
4. Να ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θνπλνύπηα, ήηνη:


κέξηκλα γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ

εμσηεξηθώλ ρώξσλ από ιηκλάδνληα λεξά (ζε

βαξέιηα, θνπβάδεο, ιάζηηρα, θιπ), πνπ είλαη έλα ηέιεην γόληκν έδαθνο γηα ηα
θνπλνύπηα.
 άδεηαζκα ησλ δνρείσλ κε ιηκλάδνληα ύδαηα θάζε 4 έσο 5 εκέξεο, θαζώο θαη
αλαπνδνγύξηζκα, θάιπςε, ή απνζήθεπζε δνρείσλ όπσο θαιύκκαηα,
θνπβάδεο, βαξέιηα, θαξνηζάθηα, θ.ι.π. πνπ ελδέρεηαη λα ιηκλάδνπλ λεξά.
Δηάλνημε νπώλ απνζηξάγγηζεο ζε δνρεία ηα νπνία ζπιιέγνπλ λεξό θαη δελ
κπνξνύλ λα αδεηάζνπλ.
 θαζάξηζκα ησλ πδξνξξνώλ βξνρήο θαη αθαίξεζε ππνιεηκκάησλ (θύιια,
θιαδηά, ζθνππίδηα) από ραληάθηα θαη θξεάηηα.


θνύξεκα γξαζηδηνύ, ζάκλσλ θαη θπιισζηώλ, ζεκεία όπνπ βξίζθνπλ θαηαθύγην ηα
θνπλνύπηα.



ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα παξακέλνπλ ζε απόζηαζε από πηζαλέο πεγέο
θνπλνππηώλ.



απνθπγή εξγαζίαο, εάλ είλαη εθηθηό, ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηηο ώξεο πνπ ηα
θνπλνύπηα είλαη πην δξαζηήξηα (πην ζπρλά από ην ζνύξνππν έσο ην μεκέξσκα θαη ηηο
πξώηεο πξσηλέο ώξεο).
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Οι εργαζόμενοι θα πρέπει:
1. Να ρξεζηκνπνηνύλ πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, όπσο πνπθάκηζα κε καθξηά καλίθηα,
καθξηά παληειόληα θαη θάιηζεο.
2. Να ρξεζηκνπνηνύλ εληνκναπσζεηηθά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο:
 λα απνθεύγνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αληιίαο ή ησλ πξντόλησλ αεξνδόι απεπζείαο ζην
πξόζσπν. Σπζηήλεηαη ςεθαζκόο ησλ πξντόλησλ πάλσ ζηα ρέξηα θαη πξνζεθηηθή
επάιεηςε ζην πξόζσπν, απνθεύγνληαο ηα κάηηα θαη ην ζηόκα. Σε θάζε πεξίπησζε λα
αθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά νη νδεγίεο ηεο εηηθέηαο.
 λα απνθεύγνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ εληνκναπσζεηηθώλ ζην δέξκα πνπ θαιύπηεηαη από
ξνύρα.


λα ςεθάδνπλ ηα ελδύκαηα κε εληνκναπσζεηηθά πξντόληα, θαζώο ηα θνπλνύπηα
κπνξνύλ λα δηεηζδύζνπλ ηα ιεπηά ξνύρα.

 λα επαλαιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηνπ εληνκναπσζεηηθνύ όπσο πξνβιέπεηαη.
 λα εθαξκόδνπλ ζην δέξκα πξώηα ην αληειηαθό, εάλ ρξεζηκνπνηνύλ, θαη κεηά ην
εληνκναπσζεηηθό.
 λα πιέλνπλ ην δέξκα κε ζαπνύλη θαη λεξό κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο.


λα

πιέλνπλ

ηα

ξνύρα

πνπ

έρνπλ

ςεθαζηεί

κε

εληνκναπσζεηηθά

πξηλ

ηα

ρξεζηκνπνηήζνπλ μαλά.
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ΠΡΟΦΤΛΑΥΘΕΙΣΕ ΑΠΟ ΣΑ ΣΙΜΠΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ

I.

Χξεζηκνπνηήζηε πξνζηαηεπηηθό ρουχισμό, όπσο πνπθάκηζα κε
καθξηά καλίθηα, καθξηά παληειόληα θαη θάιηζεο.

II.

Χξεζηκνπνηήζηε εντομοαπωθητικά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο:

 λα απνθεύγεηε ηελ εθαξκνγή ηεο αληιίαο ή ησλ πξντόλησλ αεξνδόι
απεπζείαο ζην πξόζσπν. Πξνηείλεηαη ςεθαζκόο ησλ πξντόλησλ
πάλσ

ζηα

ρέξηα

θαη

πξνζεθηηθή

επάιεηςε

ζην

πξόζσπν,

απνθεύγνληαο ηα κάηηα θαη ην ζηόκα. Σε θάζε πεξίπησζε λα
αθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά νη νδεγίεο ηεο εηηθέηαο.
 λα απνθεύγεηε ηελ εθαξκνγή ησλ εληνκναπσζεηηθώλ ζην δέξκα πνπ
θαιύπηεηαη από ξνύρα.
 λα ςεθάδεηε ηα ελδύκαηα κε εληνκναπσζεηηθά πξντόληα, θαζώο ηα
θνπλνύπηα κπνξνύλ λα δηεηζδύζνπλ ηα ιεπηά ξνύρα.
 λα

επαλαιακβάλεηε

ηε

ρξήζε

ηνπ

εληνκναπσζεηηθνύ

όπσο

πξνβιέπεηαη.
 λα εθαξκόδεηε ζην δέξκα ην εληνκναπσζεηηθό πάλσ από ην
αληειηαθό, όηαλ απαηηείηαη ε ρξήζε θαη ησλ δπν.
 λα πιέλεηε ην δέξκα κε ζαπνύλη θαη λεξό κεηά ην πέξαο ηεο
εξγαζίαο.
 λα πιέλεηε ηα ξνύρα πνπ έρνπλ ςεθαζηεί κε εληνκναπσζεηηθά πξηλ
ηα ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά.
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