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ΠΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19.

Συνάδελφοι,
Κατόπιν της εκδήλωσης πανδημίας εκ του κορωνοϊού COVID-19, των σχετικών οδηγιών
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της έκδοσης σειράς ΠΝΠ, Υπουργικών
Αποφάσεων και Εγκυκλίων (περιλαμβάνονται όλα στην ενότητα «Κορωνοϊός (COVID19) και Επιχειρηματικότητα» της ιστοσελίδας μας η οποία και επικαιροποιείται συνεχώς)
ο ΣΑΤΕ καλεί τα Μέλη του και το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας να ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Ως ΣΑΤΕ έχουμε ήδη λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας και αποφυγής διασποράς του
νέου κορωνοϊού στα Γραφεία μας, Κεντρικά και Περιφερειακά, σύμφωνα με τη νομοθεσία,
ενώ έχουμε προχωρήσει σε αναβολή Συνεδρίασης ΔΣ, Σύγκλησης Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, Ενημερωτικών Συναντήσεων, Συσκέψεων και Επίσημων Συναντήσεων, ακόμη
και πριν τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώνονται.
Επιπλέον, έχει αποφασιστεί, η επικοινωνία και εξυπηρέτηση των Μελών μας, και κάθε
άλλου ενδιαφερομένου με τις Διοικητικές και Γραμματειακές Υπηρεσίες του ΣΑΤΕ, να
γίνονται εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.
Προκειμένου να συνεχιστεί κατά το δυνατόν απρόσκοπτα η επαγγελματική δραστηριότητα
των Μελών του ΣΑΤΕ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, προτρέπουμε και
ενθαρρύνουμε τα Μέλη μας και κάθε άλλον να ακολουθούν πιστά τις βασικές οδηγίες που
εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας
και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και οι οποίες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού, αφορούν στα ακόλουθα:
•

Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού
συστήματος.

•

Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με
επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα.

•

Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με
το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

•

Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν
και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.

•

Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού,
χαρακτήρα και εκδηλώσεων.

•

Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης
συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και να επιμένουν σε ιατρική
αξιολόγηση.
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•

Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

•

Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.

Επίσης προτρέπουμε τα Μέλη
δραστηριοτήτων να εφαρμόζουν:

μας

κατά

την

άσκηση

των

επιχειρηματικών

τους

•

Μέτρα για τη συνεχή απολύμανση των εγκαταστάσεων και των οχημάτων.

•

Περιορισμό στις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις των εργαζομένων.

•

Εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων στο γραφείο, παρακαλούμε όπως
ενισχυθεί η τηλε-εργασία και διευκολυνθούν οι άδειες ειδικού σκοπού.

•

Παρακαλούμε όπως δοθεί η οδηγία να απομακρυνθούν από τους χώρους εργασίας οι
εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένους)
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

•

Περιορισμό μετακίνησης προσωπικού εκτός επικράτειας,
ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

σύμφωνα

και

με

τις

Ο ΣΑΤΕ θα επανέρχεται με ενημερώσεις για κάθε σχετική εξέλιξη με το θέμα μέσα από:
•

Την ιστοσελίδα του (www.sate.gr)

•

Την εφαρμογή (app) άμεσης ενημέρωσης που έχει αναπτύξει για να λειτουργεί σε
συσκευές (iOS/Android) και την οποία σας προτρέπουμε να εγκαταστήσετε από εδώ.

•

Ανακοινώσεις και Επιστολές.

Απαιτείται η συμβολή όλων μας.

Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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