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Μέτρα για την προστασία της
υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων στους χώρους
εργασίας και την πρόληψη
της διάδοσης του κορωνοϊού
SARS-COV-2 κατά την άρση
των περιοριστικών μέτρων
Σκοπός της εγκυκλίου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
είναι η καθοδήγηση, τόσο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία, στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, ανεστάλη
ολικώς ή εν μέρει, όσο και αυτών που
τελούν ήδη σε λειτουργία, ως προς τη
λήψη ή τη διατήρηση ή/και βελτίωση ήδη
υφιστάμενων μέτρων και πρακτικών
πρόληψης και ελέγχου της διασποράς
του κορωνοϊού SARS COV -2, προκειμένου αφενός να προστατευθεί η υγεία
των εργαζομένων και του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου και αφετέρου να
διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία
τους.
http://elinyae.gr/sites/default/
files/2020-05/17312_20.pdf

Υγεία στην Εργασία το 2020 απευθύνουμε έκκληση για την αντιμετώπιση της πανδημίας της
COVID-19
«Σταματήστε την πανδημία: η ασφάλεια και
η υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν
ζωές». Αυτό είναι το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας ΕΑΥ για το 2020. Υπεύθυνη για
τον συντονισμό της εκδήλωσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου είναι
η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ). Περισσότερο από ποτέ, η φετινή διεθνής ημέρα
πρέπει να προβάλει εντονότερα τη σημασία
της καθιέρωσης ασφαλών πρακτικών στους χώρους εργασίας και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

Stop the
pandemic

SAFETY AND HEALTH AT WORK

CAN SAVE LIVES

World Day for Safety and Health at Work
28 April 2020

ilo.org/safeday

To θέμα της παγκόσμιας ημέρα που είχε αρχικά ανακοινωθεί
για τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας,
τροποποιήθηκε εν όψει της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης.
https://osha.europa.eu/el/highlights/world-day-safety-and-health-work-2020-urges-response-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR3GZ2D5AJHHT_hLgZwJkw6-o7AxW3y7-eeMS4yEFdJlstcAw8NQRQFkwhM

Διαδικτυακή συζήτηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία 2020
Η συζήτηση είναι διαθέσιμη στο κανάλι του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
στο YouTube στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://youtu.be/rh3rqXfeCpA
Κάντε την εγγραφή σας για να
παρακολουθείτε
όλα τα videos του
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στον
σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/channel/
UCIG6X6e-sNVlF9ZxgRUEUwg

Εργασιακά Νέα
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
(ILO) διοργανώνει εξ αποστάσεως
(e-learning) προγράμματα για την
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
Μια σειρά από διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης για ζητήματα ΥΑΕ,
βρίσκονται στην ατζέντα
του Διεθνούς Κέντρου
Εκπαίδευσης της ILO για το 2020. Η θεματολογία τους ποικίλλει μεταξύ ζητημάτων
επιθεώρησης εργασίας μέχρι και διαχείρισης
συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Τα
προγράμματα απευθύνονται στους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών,
τους υπευθύνους των τμημάτων ανθρώπινου
δυναμικού, τους μεσολαβητές, τους ειδικούς
διαχείρισης συγκρούσεων, τους εκπαιδευτές
σε θέματα ΥΑΕ και άλλους επαγγελματίες.
https://www.itcilo.org/

Αυστρία: οδηγίες για τον
κατασκευαστικό τομέα
στα πλαίσια της κρίσης
που επιφέρει η εξάπλωση του COVID-19
Το Αυστριακό Συμβούλιο Εργατικών
Αποζημιώσεων
(AUVA) εξέδωσε
οδηγίες, τις οποίες και ενέκρινε η
Επιθεώρηση Εργασίας, αναφορικά με τα τρέχοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στα εργοτάξια.
https://osha.europa.eu/el/
oshnews/ausria-sectoral-guidance-construction-sector-frame-covid-19-crisis

Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ
για τις συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή και την ανάκλησή της
https://www.eea.gr/epikairotita-eea/ti-provlepi-i-nea-pnpgia-tis-simvasis-ergasias-pouteloun-se-anastoli-ke-tin-anaklisi-tis/

COVID-19: επιστροφή στους χώρους
εργασίας υπό ασφαλείς συνθήκες για την
υγεία
Η κρίση του COVID-19 ασκεί πίεση στους εργοδότες
και στους εργαζομένους. Μόλις τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης οδηγούν σε ικανοποιητική
μείωση του ρυθμού μετάδοσης του COVID-19, οι
εθνικές κυβερνήσεις επιτρέπουν τη σταδιακή επανέναρξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης βοηθούν να επιτευχθεί η επιστροφή στην εργασία υπό ασφαλείς
συνθήκες για την υγεία και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της μετάδοσης του ιού.
Ο EU-OSHA κατήρτισε τον παρόντα οδηγό για την επαγγελματική
ασφάλεια και υγεία στην ΕΕ με
σκοπό να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία.
https://osha.europa.eu/el/highlights/covid-19-backworkplace-safe-and-healthy-conditions?3

Γαλλία: οδηγίες καλών πρακτικών ανά κλάδο για την
διαχείριση των κινδύνων του COVID-19
Το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας, με την συμβολή ειδικών, δημιούργησε πληροφοριακά δελτία που απευθύνονται σε εργοδότες
και εργαζόμενους προκειμένου να προστατευτούν από τους κινδύνους μόλυνσης από τον ιό COVID-19. Τα δελτία αυτά είναι διαθέσιμα για αρτοποιούς, ταμίες, εργαζόμενους σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε αγροτικές εργασίες και στο
λιανεμπόριο.
https://osha.europa.eu/el/oshnews/france-sectorguides-good-practices-deal-covid-19-risks

Διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην επιχειρηματική πρακτική: ευρήματα και συμπεράσματα από
την εκπόνηση έρευνας πεδίου
Ο νόμος για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στη Γερμανία,
υποχρεώνει τους εργοδότες να σχεδιάζουν την εργασία με τρόπο
ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι σωματικής και ψυχικής υγείας,
κατά το δυνατόν. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας της Γερμανίας (BAuA) εκπόνησε έρευνα πεδίου για να διερευνηθεί πώς αυτή η απαίτηση λαμβάνεται υπόψη στην επιχειρηματική πρακτική αλλά και οι προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει οι επιχειρήσεις να ξεπεράσουν.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Bericht-kompakt/F2358-2.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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Ασφαλής διαχείριση και επεξεργασία
των δειγμάτων COVID-19 σε διαγνωστικά εργαστήρια

Οδηγίες για την καταπολέμηση της βίας
και της επιθετικότητας στο πλαίσιο της
πανδημίας του Covid-19

Σε συνεργασία με τον οργανισμό Public Health
England, η Εκτελεστική Αρχή για την Υγεία και
την Ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου (HSE)
συνέβαλε στον καθορισμό οδηγιών σχετικά με
την ασφαλή διαχείριση και επεξεργασία των
δειγμάτων που αφορούν στα διαγνωστικά εργαστήρια. Οι οδηγίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που διατρέχει το προσωπικό
των εργαστηρίων κατα τη διαχείριση των δειγμάτων από ασθενείς με υποψία ή επιβεβαιωμένη από το εργαστήριο μόλυνση στον COVID-19.

Εν μέσω της κρίσιμης κατάστασης που οφείλεται
στον COVID-19, η επαφή με το κοινό εν ώρα εργασίας εκθέτει τους εργαζόμενους σε αυξημένα
επίπεδα βίας και επιθετικότητας. Για την αποφυγή αυτών των επαγγελματικών κινδύνων πρέπει
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Οι οδηγίες,
που εξέδωσε το γαλλικό Ινστιτούτο INRS, παρέχουν συμβουλές προς τους εργοδότες και τους
εργαζόμενους και καλύπτουν επαγγέλματα σε τομείς που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι: υγειονομική
περίθαλψη, φροντίδα ηλικιωμένων, τηλεφωνικά
κέντρα, καταστήματα τροφίμων, υπηρεσίες παράδοσης (courier) και επαγγελματίες ασφάλειας.

https://www.gov.uk/
government/publications/wuhan-novel-coronavirus-guidance-for-clinical-diagnostic-laboratories/

http://www.
inrs.fr/risques/
agressions-violences-externes/
pandemie-agression-violence-salaries.html

Ετοιμαστείτε για το τεστ ανίχνευσης
COVID-19

Η ΕΕ και ο ECHA προσφέρουν ενημερωμένες χρήσιμες συμβουλές για τους
μεταγενέστερους χρήστες

Το ακόλουθο βίντεο, με
την υποστήριξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσιάζει τον
τρόπο με τον οποίο
κάποιος μπορεί να πάρει δείγμα για το τεστ
κορονοϊού υπό ιατρική
επίβλεψη, αλλά χωρίς
να εμπλέκεται κάποιος
από το ιατρικό προσωπικό ελαχιστοποιόντας
τον κίνδυνο που διατρέχει το προσωπικό να μολυνθεί. Ανάλογα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην τοπική κοινότητα, η λήψη του
δείγματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο, σε κάποιο καθορισμένο σημείο ή ακόμη
και στο σπίτι, υπό την επίβλεψη μιας κινητής ιατρικής ομάδας.

Μια σειρά 8 σύντομων εγγράφων που συνοψίζουν τα
βασικά στοιχεία των κανονισμών REACH και CLP για
τους μεταγενέστερους χρήστες είναι διαθέσιμα
σε 23 γλώσσες της ΕΕ στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).
https://echa.europa.eu/regulations/reach/
downstream-users/presentations-for-downstream-users?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200325

Πώς μπορείτε να κάθεστε λιγότερο και
να κινείστε περισσότερο ενώ εργάζεστε
από το σπίτι

http://www.europahelden.eu/Coronatest/gr/Coronatest_gr.html

Όταν η εργασία εκτελείται από το σπίτι, είναι πολύ
πιθανό ο εργαζόμενος τον περισσότερο χρόνο να
τον περνάει καθιστός μπροστά σε ένα γραφείο ή ένα τραπέζι. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, στο blog της εκστρατείας BeUpstanding, παρέχονται χρήσιμες συμβουλές ώστε να καθόμαστε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο όταν βρισκόμαστε σε καθεστώς τηλεργασίας. .
http://beupstanding.blog/2020/02/how-you-can-sit-less-and-move-morewhen-working-from-home/
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Γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της
υγείας: αδιάκοπη εργασία στα νοσοκομεία και στο σπίτι

O Napo φτάνει σε νέα ύψη
Η τελευταία παραγωγή της κοινοπραξίας Napo
εστιάζει στην εργασία σε ύψος. Με αρκετό από
το γνωστό της χιούμορ, η ταινία O Napo εργάζεται ... από ψηλά αναφέρεται στα μεγάλα ζητήματα της εκτίμησης κινδύνου και της εκπαίδευσης για την πρόληψη των πτώσεων και την
εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Στις σκηνές
της ταινίας παρουσιάζονται πολλά διαφορετικά
επαγγέλματα και καταστάσεις σε χώρους εργασίας όπου ο κίνδυνος της πτώσης από ύψος είναι υπαρκτός.

Οι γυναίκες αποτελούν παγκοσμίως
περισσότερο από το
70% των εργαζομένων στον τομέα της
υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που εργάζονται σε ιδρύματα φροντίδας. Καθώς
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά
του COVID-19, έρχονται αντιμέτωπες με ένα διπλό βάρος: επιπλέον βάρδιες στην εργασία και
επιπρόσθετη φροντίδα στο σπίτι.

https://www.napofilm.
net/el/napos-films/napowork-height

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm

COVID-19: Προστασία των εργαζομένων
Πρότυπα ΔΟΕ και COVID-19 (κορωνοϊός)

Μπορεί ο COVID-19 να θεωρηθεί επαγγελματική ασθένεια;

Συχνές ερωτήσεις – Σημαντικές διατάξεις των
διεθνών προτύπων εργασίας που σχετίζονται με
την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού, οι χώρες πλέον αντιμετωπίζουν το επείγον ερώτημα του χαρακτηρισμού του COVID-19 ως
μια επαγγελματική ασθένεια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλιστική κάλυψη, ειδικότερα για
εργαζόμενους που εκτίθενται περισσότερο σε ορισμένους τομείς, έχουν εφαρμοστεί ταχύτατα μέτρα
για να διευκολυνθεί η αναγνώριση του COVID-19 σε
έναν αριθμό χωρών.

Στο τεκμήριο αυτό παρέχονται απαντήσεις στα
πιο συχνά ερωτήματα που σχετίζονται με τα διεθνή πρότυπα
εργασίας και τον COVID-19.
Δεν παρέχεται μια διεξοδική
επισκόπηση των πιθανών νομικών και πολιτικών
μέτρων. Παρέχεται ενημέρωση για την προκαταρκτική αξιολόγηση της ΔΟΕ αναφορικά με τις
πιθανές επιπτώσεις του COVID-19 στον κόσμο
της εργασίας και των προτεινόμενων πολιτικών
επιλογών, στην ενότητα για τον COVID-19 και τον
κόσμο της εργασίας: Επιπτώσεις και αντιδράσεις.

https://ww1.issa.
int/news/can-covid-19-be-considered-occupational-disease

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---normes/documents/publication/
wcms_739937.pdf

Επαγγελματική έκθεση στον COVID-19
“Πλένετε τα χέρια
σας” Οι συστάσεις
σχεδόν πάντα καταλήγουν με την παραπάνω προτροπή. Είναι μια σωστή συμβουλή και εκείνοι
που απασχολούνται στον τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης οφείλουν να την ακολουθούν (και όχι
μόνο αυτή). Όμως τι συμβαίνει όταν ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας μολυνθεί; Πώς ο ιδιοκτήτης και οι διοικητές του κέντρου επείγουσας
ιατρικής φροντίδας θα αντιμετωπίσουν αυτήν την
“επαγγελματική έκθεση”;

Πρακτικός Οδηγός: Πώς διαμορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις λόγω κορονοϊού
https://www.
eea.gr/arthra-eea/
praktikos-odigos-pos-diamorfononte-i-ergasiakes-schesis-en-opsi-koronoiou/

https://www.jucm.com/OCCUPATIONAL-EXPOSURE-FOR-THE-CORONAVIRUS-COVID-19/
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Επικαιρότητα
Νέες οδηγίες για την πρόληψη και τον
έλεγχο της μετάδοσης του COVID-19
στις δομές υγειονομικής φροντίδας

10 πράγματα που κάνει η ΕΕ για να καταπολεμήσει τον κορωνοϊό
Ανακαλύψτε τι κάνει η ΕΕ στον πόλεμο κατά του
κορωναϊού προκειμένου να προστατεύσει ανθρώπους και οικονομία.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC) συνέταξε μια τεχνική έκθεση η
οποία παρέχει οδηγίες προς τις υγειονομικές
δομές και τους εργαζόμενους στον τομέα της
υγείας στην ΕΕ/ΕΟΧ σχετικά με την πρόληψη
της μετάδοσης και τα μέτρα ελέγχου για την
διαχείριση των ύποπτων και επιβεβαιωμένων
περιπτώσεων μόλυνσης με τον ιό COVID-19
στις δομές υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων μακροχρόνιας
φροντίδας. Επίσης, προσφέρει οδηγίες για την
διαχείριση των δειγμάτων σε εργαστήρια εντός
της ΕΕ/ΕΟΧ.

https://www.europarl.europa.
eu/news/el/
headlines/society/20200327STO76004/10-pragmata-pou-kanei-i-ee-gia-na-katapolemisei-ton-koronoio

ΕΕ-Κορονοϊός: η Επιτροπή εκδίδει οδηγίες για την αύξηση της παραγωγής
ασφαλούς ιατρικού εξοπλισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει
οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τους κατασκευαστές να
εντατικοποιήσουν την παραγωγή απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού και υλικού σε τρείς τομείς: στην παραγωγή μασκών και
άλλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθαριστικών χεριών και απολυμαντικών και 3D εκτυπώσεων στα πλαίσια της πανδημίας του κορονοϊού. Τα τεκμήρια αυτά επίσης στοχεύουν στην
παροχή βοήθειας προς τους κατασκευαστές και
τις αρχές εποπτείας της αγοράς ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα αυτά τηρούν τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας και είναι αποτελεσματικά.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/
documents/Infection-prevention-control-for-thecare-of-patients-with-2019-nCoV-healthcare-settings_update-31-March-2020.pdf

COVID-19: Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ προσφέρουν
δωρεάν υπηρεσίες τηλεϊατρικής με 15
ειδικότητες ιατρών

Λαμβάνοντας υπόψιν τις επιτακτικές ανάγκες
της κοινωνίας για εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι SOS ΙΑΤΡΟΙ προχωρούν σε
συνεργασία με την εφαρμογή Dr. Button, και τίθενται από σήμερα στη διάθεση κάθε πολίτη, σε
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deόλη την Ελλάδα, με το πάτημα ενός κουμπιού,
tail/en/ip_20_558
εθελοντικά και δωρεάν. Οι ασθενείς, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Τηλεσυνεδρίας έχουν
πλέον τη δυνατότητα να καλούν τον SOS ΙΑΤΡΟ
της επιλογής τους, και να συνομιλούν μαζί του online από όπου και αν βρίσκονται, επιλέγοντας μεταξύ των εξής 15 ειδικοτήτων: παθολόγοι, καρδιολόγοι,
δερματολόγοι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, γαστρεντερολόγοι, παιδοχειρουργοί,
οδοντίατροι, γυναικολόγοι. ΩΡΛ, χειρουργοί, πνευμονολόγοι, οφθαλμίατροι,
ουρολόγοι και ορθοπεδικοί. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω βιντεοκλήσης και μοναδικό προαπαιτούμενο είναι η σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω
smart phone (iOS και Android), tablet ή υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Αλεξανδρή Βάσια: 6983059108, sosiatroi@sosiatroi.gr
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Χατζηπαναγιώτου Δήμητρα: 6974977218

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εταίρους να
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Μια ιστοριούλα βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την
πραγματικότητα του C-19

Η ΓΔ Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την υλοποίηση του Πυλώνα. Η πρωτοβουλία αυτή συμπίπτει με τη
δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο η κοινωνική πολιτική θα συμβάλει στην
οικοδόμηση μιας ισχυρής
κοινωνικής Ευρώπης (Communication on how social
policy will help build a strong
social Europe) στο πλαίσιο
της ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας. Η ΓΔ
Απασχόληση καλεί όλες τις
χώρες της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δράσεις που απαιτούνται στους
τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο
Nicolas Schmit, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση και
τα κοινωνικά δικαιώματα, θα συνδράμει στην προσπάθεια
αυτή πραγματοποιώντας επισκέψεις στους εταίρους και τις
αρχές των κρατών-μελών, μόλις το επιτρέψει η πανδημία
του Covid-19, ώστε να ακούσει από πρώτο χέρι τις απόψεις
και τις δεσμεύσεις τους. Ο EU-OSHA σάς ενθαρρύνει να
εκφράσετε την άποψή σας και να υποβάλετε τις ιδέες σας
μέσω του πολύγλωσσου δικτυακού τόπου

Μια ιστοριούλα που στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών να
κατανοήσουν και να συμβιβαστούν
με τον COVID-19 έχει δημιουργηθεί
με τη συνεργασία περισσότερων από
50 οργανισμών του ανθρωπιστικού
τομέα (ΠΟΥ κ.ά.). Για να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα
παιδιά, το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί σε 6 γλώσσες και περισσότερες
από 30 άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συμβουλευθείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια
ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις»
https://osha.europa.eu/el/highlights/european-commission-asks-partners-have-their-say-european-pillar-social-rights?pk_campaign=oshmail_2020_04

Παρατηρητήριο της ανταπόκρισης του συστήματος υγείας : παρουσίαση ενός νέου εργαλείου
για την ανάλυση των μέτρων ανταπόκρισης στον
COVID-19 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
Το παρατηρητήριο της ανταπόκρισης του συστήματος υγείας (HSRM) για τον COVID-19 είναι μια νεα διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει με στοιχεία τις χώρες αλλά και τους
ενδιαφερόμενους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ
σχετικά με τον τρόπο που ανταποκρίνονται τα εθνικά τους
συστήματα υγείας στην πανδημία του COVID-19.

https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx
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Στα Ελληνικά, με τίτλο «Η ηρωίδα μου
είσαι εσύ: πώς τα παιδιά μπορούν
να αντιμετωπίσουν τον COVID-19»
/ IASC (Inter-Agency Standing
Committee)υπάρχει στον σύνδεσμο:
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20
Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20
COVID-19%20%28Greek%29.pdf

Συμβουλές για τη χρήση
μασκών στο πλαίσιο του
COVID-19
Το παρόν τεκμήριο παρέχει συμβουλές σχετικά
με τη χρήση μασκών στις
κοινότητες, κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον φροντίδας και στις δομές υγειονομικής
περίθαλψης σε περιοχές με καταγεγραμμένα περιστατικά COVID-19.
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-inthe-community-during-home-careand-in-healthcare-settings-in-thecontext-of-the-novel-coronavirus(2019-ncov)-outbreak

Ηλεκτρονική έρευνα του
Eurofound: Ζωή, εργασία και
COVID-19
Η εκδήλωση της
νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) έχει
βαθύ αντίκτυπο με
εκτεταμένες
επιπτώσεις στον τρόπο
που ζούμε και εργαζόμαστε στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής.
Σε μια προσπάθεια να συλλάβει τις
άμεσες αλλαγές στην ποιότητα ζωής
και την εργασία των ανθρώπων κατά
τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, το
Eurofound ξεκίνησε μια διαδικτυακή
έρευνα Living, working and COVID-19.
Μπορείτε να συμετέχετε στον σύνδεσμο:
https://s2survey.net/eurofound/index.
php?l=gre&q=base&utm_campaign=covid-19&utm_source=crm_newsletter&utm_medium=email&_cldee=bGlicmFyeUBlbGlueWFlLmdy&recipientid=

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020 – Υποστήριξη
των νοσηλευτριών/των και των μαιών
Η 7η Απριλίου 2020 είναι αφιερωμένη στο έργο των νοσηλευτών/τριών και των μαιών και υπενθυμίζει στους
ηγέτες του κόσμου τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν στη διατήρηση της υγείας όλων των ανθρώπων.
Οι νοσηλευτές και οι λοιποί εργαζόμενοι στον τομέα
της υγείας ειναι στην πρώτη γραμμή της ανταπόκρισης
απέναντι στον COVID-19 παρέχοντας υψηλής ποιότητας
φροντίδα, καθοδηγώντας τον κοινοτικό διάλογο ώστε
να αναδειχθούν οι φόβοι και οι απορίες και, σε μερικές
περιπτώσεις, να συγκεντρωθούν δεδομένα για κλινικές
μελέτες. Χωρίς τους νοσηλευτές, δεν θα υπήρχε καμία
ανταπόκριση.
Στο φετινό Διεθνές Έτος για τους Νοσηλευτές/τριες και
τις Μαίες, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας θα τονίσει την τρέχουσα κατάσταση της περίθαλψης σε όλο τον κόσμο. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και οι εταίροι του
θα δημιουργήσουν μια σειρά από συστάσεις για την ενίσχυση του νοσηλευτικού και μαιευτικού εργατικού δυναμικού.
https://www.who.int/newsroom/campaigns/worldhealth-day/world-healthday-2020

Περιβάλλον
Πως η κρίση COVID-19 προσφέρει μαθήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης
Η άνευ προηγουμένου πανδημία που άλλαξε την καθημερινή μας ζωή, το έργο και ολόκληρη την οικονομία από
μέρα σε μέρα, είναι και θα παραμείνει η νούμερο ένα προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και
για τους κοινωνικούς εταίρους στο άμεσο μέλλον. Εκτός
όμως από την επιβράδυνση της εκθετικής εξάπλωσης
του ιού και των μέτρων για την αποτροπή των ζημιών
που προκλήθηκαν από το κλείσιμο της οικονομίας και για
την προστασία των εργαζομένων, πρέπει να αρχίσουμε
να σκεφτόμαστε τον κόσμο μετά την κρίση του Covid-19.
Η συνεχιζόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα δεν πρέπει να ξεχνιέται και η επιστροφή στην «επιχείρηση ως συνήθως» θα ήταν λάθος.
https://medium.com/@ETUI_org/how-the-covid-19-crisisoffers-lessons-for-dealing-with-the-climate-crisis-8a4749ef1652
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Νομοθετικά Νέα
Μέτρα για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους
εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του
κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Εγκ. 17312/Δ9. 506/4.5.2020

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. Π.Ν.Π.
ΦΕΚ 90/Α` 1.5.2020

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά
τη χρήση κλιματιστικών μονάδων. Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠ
οικ. 26635/23.4.2020
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου
18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει,
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κατ’
εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/362 της
Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 και της
κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/363 της
Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την
τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας
2000/53/ΕΚτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτου
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου
ζωής. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/33056/1576/2020 (ΦΕΚ
1540/Β` 22.4.2020)
Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Υ.Α. 14638/Δ1.
4991/2020 (ΦΕΚ 1424/Β` 15.4.2020) και Υ.Α.
13564/Δ1.4770/2020 (ΦΕΚ 1161/Β` 3.4.2020)

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
Π.Ν.Π. ΦΕΚ 84/Α` 13.4.2020
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Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Υ.Α. Δ1α/
ΓΠ.οικ. 27815/2020 (ΦΕΚ 1647/Β` 3.5.2020)
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά
τη χρήση κλιματιστικών μονάδων. Εγκ. Δ1(δ)/
ΓΠ οικ. 26635/23.4.2020

Τροποποίηση
της
37776/2645/30-5-2017
(ΦΕΚ
1882/τ.Β΄/2017)
απόφασης
του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με
θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων
υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών
αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων,
μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων
εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
Υ.Α. οικ. 21706/311/2020 (ΦΕΚ 1515/Β`
22.4.2020)
Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019
(4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
«Κατηγοριοποίησηπαραβάσεωνκαικαθορισμός
ύψους προστίμων που επιβάλλονται από
τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)». Υ.Α.
14675/469/2020 (ΦΕΚ 1378/Β` 14.4.2020)

Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα
Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο
οποίος υιοθετήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2008
με την υπ’ αριθμ. MSC.268 (85) απόφαση της
Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Υ.Α.
2222.1-1.2/16818/2020/2020 (ΦΕΚ 1169/Β`
6.4.2020)

Νέες εκδόσεις
Κοινή ευθύνη, παγκόσμια αλληλεγγύη:
Αντιδρώντας στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του
COVID-19

Μεταβολές στην αγορά εργασίας: τάσεις και πολιτικές προσεγγίσεις σχετικά
με την ευελιξία

https://www.un.org/sites/un2.
un.org/files/sg_report_socio-conomic_impact_of_covid19.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publication/
field_ef_document/ef19034en.pdf
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