
                                              Αθήνα, 30 Απριλίου 2020 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                                 ΝΠΔΔ 

  

Αριθμ. Πρωτ.1510  

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   

 

Θέμα: «Συστάσεις για την ασφαλή λειτουργία των φαρμακείων στην επόμενη 

φάση αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού» 

  

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ήδη από 12.03.2020 σας είχαμε αποστείλει οδηγίες, τις οποίες η πλειοψηφία 

των φαρμακείων έχει εφαρμόσει (σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο), για την 

ασφαλή λειτουργία των φαρμακείων κατά την πανδημία του Κορωνοϊού. 

Καθώς η χώρα μας ξεκινά να εισέρχεται στην επόμενη φάση όσον αφορά τα 

εφαρμοζόμενα μέτρα, στην προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης και της διασποράς 

του Κορωνοϊού, κρίνουμε απαραίτητο να σας αποστείλουμε τις κάτωθι συστάσεις που 

αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων μας.  

1. Χρήση Μάσκας από τους εργαζόμενους στον χώρο του φαρμακείου σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες οδηγίες του σχεδίου αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων του 

ΕΟΔΥ, όπου γίνεται αναφορά περί αυστηρής σύστασης  

2. Χρήση Μάσκας από όσους προσέρχονται στο φαρμακείο, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του σχεδίου αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων του ΕΟΔΥ, 

όπου γίνεται αναφορά περί αυστηρής σύστασης  

3. Τοποθέτηση διαχωριστικού μέσου (πχ. Plexiglass ή τζάμι) στον χώρο του 

πάγκου του φαρμακείου.  

4. Συχνότατος αερισμός όλου του εσωτερικού χώρου του φαρμακείου.  

5. Τοποθέτηση στον χώρο του φαρμακείου αντισηπτικών (περιεκτικότητας 

τουλάχιστον 70% v/v σε αλκοόλη) για τους πολίτες που προσέρχονται στο φαρμακείο.  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0
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6. Διατήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των πολιτών που προσέρχονται στο 

φαρμακείο.  

7. Χρήση σχετικής σήμανσης (αυτοκόλλητα σηματοδότησης στο πάτωμα κλπ).  

8. Ορθή διαχείριση του αριθμού των πολιτών που εισέρχονται στο φαρμακείο 

ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του φαρμακείου. 

9. Συχνή απολύμανση του χώρου του φαρμακείου, των επιφανειών, των 

τηλεφώνων, πληκτρολογίων κλπ.  

10. Για τους συναδέλφους, οι οποίοι για προσωπικούς λόγους (πχ λόγους 

υγείας) επιθυμούν να εξυπηρετούν από την θυρίδα ασφαλείας ισχύει το υπ’ αριθμόν 

πρωτοκόλλου Δ3(β0/Γ.Π./οικ.18817/17.3.2020 έγγραφο του Υπουργού Υγείας με θέμα 

«Εξυπηρέτηση πολιτών από ειδική θυρίδα φαρμακείων λόγω ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

Ευνόητο είναι ότι ανήκει στην διακριτική ευχέρεια κάθε Φαρμακευτικού 

Συλλόγου η εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνει αναγκαίο σύμφωνα με τις 

ισχύουσες τοπικές συνθήκες. 

 Συνάδελφοι, προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τους εργαζόμενούς μας, τις 

οικογένειές μας, τους συμπολίτες μας. 

 

Με εκτίμηση 

 

              

 

 

 

 


