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SARS-CoV-2  -  Mεταποίηση κρέατος και πουλερικών 

“ Εργαζόμενοι και  Κίνδυνος αλληλο- έκθεσης  στον  ιό” 

 
Λέξεις κλειδιά : SARS-CoV-2, ανάλυση κινδύνων, Επεξεργασία κρέατος και πουλερικών , προστασία 
εργαζομένων,  μέτρα πρόληψης – πρωτόκολλα εφαρμογής  
 

Σύμφωνα με  το πρόσφατο Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης ,  με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια 

κατάταξης επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας  (  ΕΦΕΤ  , απόφ. 130/24-04-2020 -,  

άρθρο 2-Παράρτημα ) , και ειδικότερα στις επιχειρήσεις παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος , 

τεμαχισμού πουλερικών και παραγωγής παρασκευασμάτων τους καθώς και προϊόντων με βάση το κρέας , 

αναγνωρίζεται   χαρακτήρας «μεσαίου ή υψηλού κινδύνου »  αντίστοιχα . Ο χαρακτηρισμός   αποδίδεται 

με βάση τη δραστηριότητα κάθε  επιχείρησης ( χειρισμοί  τροφίμων υψηλού κινδύνου, μικροβιολογικοί κίνδυνοι, 

τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν μετά από περαιτέρω διαδικασία εξυγίανσης , πολύπλοκοι χειρισμοί 

τροφίμων υψηλού κινδύνου, χημικοί κίνδυνοι  - χρήση προσθέτων - , κίνδυνοι που σχετίζονται με ατελές μαγείρεμα ή 

διασπορά κατά το χειρισμό). 

Ωστόσο, καθώς  αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων  αποτελεί  σημαντικό συστατικό μέρος   του τομέα των 

τροφίμων και της γεωργίας,  είναι εύλογο η πανδημία του νέου κορονοϊού να  προκαλεί σοβαρή ανησυχία 

, για ένα επιπλέον σημαντικότατο λόγο. Αυτός   δεν αφορά άμεσα τα τρόφιμα αλλά   τους εργαζόμενους στο 

κλάδο των τροφίμων.  Ειδικότερα αφορά στην   την ασφάλεια και τα λαμβανόμενα   μέτρα    προστασία  

τους  , στο πλαίσιο της επαγγελματικής ενασχόλησής τους στον χώρο των τροφίμων , αν και οι εργαζόμενοι 

που ασχολούνται με τη μεταποίηση κρέατος και πουλερικών δεν εκτίθενται σ΄αυτόν μέσω των   προϊόντων 

κρέατος,  που χειρίζονται  . Το αντίστροφο θα ήταν ενδεχομένως ένα θέμα συζήτησης μεταξύ  ειδικών.  

Είναι προφανές , λοιπόν, ότι η εκτίμηση ενός βαθμού επικινδυνότητας    στο χώρο της μεταποίησης / 

επεξεργασίας  κρέατος και πουλερικών δεν αφορά  και δεν πρέπει να αφορά  μόνο  την ασφάλεια των 

παραγόμενων προϊόντων  αλλά και την ασφάλεια των εργαζόμενων . Η παράμετρος αυτή θα  πρέπει  να 

λαμβάνεται υπόψη ως ιδιαίτερα σημαντική    άποψη της έκθεσης  των εργαζομένων στον ιό.   

Ο βαθμός επικινδυνότητας , ο κίνδυνος επαγγελματικής μετάδοσης του SARS-CoV-2 , εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες,  μεταξύ των οποίων   το εργασιακό  περιβάλλον  των ελ λόγω κατηγοριών  

επιχειρήσεων . Οι γραμμές επεξεργασίας κρέατος αλλά και άλλες πολυσύχναστες περιοχές των  

εγκαταστάσεων,   όπου οι εργαζόμενοι έχουν στενή επαφή με συναδέλφους   — αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες,  που δυνητικά   συμβάλουν  σημαντικά σε πιθανή έκθεση στον  ιό.  
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Είναι πλέον  αυτό διεθνώς σημαντικότατο θέμα συζήτησης , καθώς   η ανησυχία γίνεται πιο έντονη μετά τις 

ειδήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας  για   κρούσματα  COVID-19 - συμπεριλαμβανομένου και ενός 

θανάτου-  , που προέκυψαν πρόσφατα    στη Βόρεια Ιρλανδία στο κλάδο  της επεξεργασίας κρέατος (600 

κρούσματα )   αλλά και σε σφαγείο  στη Γερμανία ( 952 δοκιμές και 205 από τα 461 διαθέσιμα αποτελέσματα είναι 

θετικά-171 δοκιμές   υγειονομικής αρχής  για τον ιό Sars-CoV-2 με θετικό αποτέλεσμα ).   

Πολλαπλές εστίες COVID-19 μεταξύ των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας/μεταποίησης  

κρέατος και πουλερικών έχουν εμφανιστεί πρόσφατα και στις Ηνωμένες Πολιτείες ( μεγάλος αριθμός 

εργαζόμενων έχει  προσβληθεί από τον ιό ) αλλά και  στη Βραζιλία, όπου ο αριθμός, που έχει  πληγεί,  

παραμένει άγνωστος . 

Οι περιπτώσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα ανησυχητικές . 

Η βιομηχανία κρέατος έχει γίνει μια ακόμη πρώτη γραμμή στον αγώνα κατά της απειλής COVID-19  και 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην οργάνωσή της κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων . Είναι 

αναγκαίο να αποτραπεί  στην Ευρώπη  μια τέτοια κρίση.  Στη προκειμένη περίπτωση είναι σκόπιμο  η θετική 

μέχρι τώρα έκβαση της πανδημίας στη χώρα μας  σε υγειονομικό επίπεδο να επιβεβαιώνεται  και  στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας/μεταποίησης  κρέατος και πουλερικών.         

Για το σκοπό αυτό είναι επίσης σκόπιμη η ειδική παρέμβαση της πολιτείας,  ώστε να παρέχεται 

αποτελεσματική προστασία   από τον SARS-CoV-2   . Η   προστασία  δεν πρέπει να επαφίεται , ειδικά αυτή 

τη φορά ,    στην υποχρέωση μόνο  των υπευθύνων επιχειρήσεων / εργοδοτών  ( στη πράξη στη διακριτική 

ευχέρεια ) για ανάλυση των εν δυνάμει  κινδύνων , τήρησης    διαδικασιών   και εφαρμογής  “ τυπικών “   

πρωτοκόλλων και ενδο-εταιρικής αυτό-αξιολόγησης. Πολύ περισσότερο  τα προβλεπόμενα από τη 

νομοθεσία Προαπαιτούμενα Προγράμματα  Υγιεινής στην  περίπτωση COVID-19 δεν   επαρκούν. Χρειάζεται 

εξειδίκευση , προσαρμοσμένη στις ανάγκες της πανδημίας.     

Πρόκειται για συνθήκη,  που απαιτεί  πιο εξειδικευμένη , κατά περίπτωση ,  μελέτη και εφαρμογή . Και 

επειδή στις   εγκαταστάσεις επεξεργασίας/μεταποίησης  κρέατος και πουλερικών οι επικρατούσες συνθήκες 

διαφέρουν αισθητά από μονάδα σε μονάδα σ΄ότι αφορά τους “διακριτούς παράγοντες “ που δυνητικά 

αυξάνουν  τον κίνδυνο έκθεσης των εργαζομένων στον  SARS-CoV-2, θεωρείται αναγκαία η αρωγή της 

πολιτείας. Θεωρείται σκόπιμη  η  κατάρτιση και παροχή στον κλάδο “εξειδικευμένων”  Οδηγών  , όπου θα    

αναλύονται οι διακριτοί παράγοντες σε επίπεδο οργανωτικών  και περιβαλλοντικών μέτρων  καθώς και της 

παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων . Είναι σκόπιμο μέτρα πρόληψης και πρωτόκολλα 

εφαρμογής  να εξειδικευτούν   κατά   τομέα επιχείρησης :  μη εξαντλητικά παραδείγματα μπορούν να 

αναφερθούν :  

• η τήρηση των απαιτήσεων «απόστασης»  μεταξύ των εργαζομένων, που συναρτάται και με το 

engineering που εφαρμόζει η επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι στη μεταποίηση κρέατος και πουλερικών 

συχνά εργάζονται ο ένας κοντά στον άλλο στις γραμμές μεταποίησης.  

Είναι , επίσης δυνατό   να βρίσκονται κοντά   σε άλλες χρονικές στιγμές, όπως κατά την προσέλευση 

/ αποχώρηση από την εγκατάσταση  , σε χώρους διαλειμμάτων, ανάπαυσης, αποδυτήρια, λουτρά, 

τουαλέτες, χώρους  εστίασης εντός της επιχείρησης 

• η διάρκεια επαφής / επικοινωνίας  μεταξύ των εργαζομένων στο χώρο εργασίας . Οι εργαζόμενοι 

στη μεταποίηση κρέατος και πουλερικών έχουν συχνά χρονικά παρατεταμένη εγγύτητα προς τους 

συναδέλφους (αρκετές ώρες  ανά βάρδια). Η συνεχής επαφή με δυνητικά μολυσματικά άτομα 

αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του SARS- CoV-2.  
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• ο τύπος της επαφής  : οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία κρέατος και πουλερικών μπορεί να 

εκτεθούν στον μολυσματικό ιό μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων στον αέρα – για παράδειγμα, 

όταν οι εργαζόμενοι στην μονάδα , που έχουν μολυνθεί από τον ιό , βήχουν ή φτερνίζονται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έκθεση θα μπορούσε να προκύψει ακόμη από την επαφή με  μολυσμένες επιφάνειες ή   αντικείμενα, όπως 

εργαλεία, η θέση εργασίας, ή   τραπέζια χώρων εστίασης κλπ. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως χώροι  διαλείμματος,   αποδυτήρια και οι είσοδοι/έξοδοι προς την εγκατάσταση, 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά  στον κίνδυνο. 

 

• η ιεραρχία των ελέγχων κλπ.  

 

 

                                                                                       πηγή :   The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

 

Ακόμη,  στους “ λοιπούς διακριτούς παράγοντες” , που μπορεί να   αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς  

μεταξύ του ιού μεταξύ των εργαζομένων , συγκαταλέγονται  

• μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας,  

• περιβαλλοντικά μέτρα καθώς και  

• παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων 

 

Είναι απαραίτητη μια κοινή πρακτική σε ορισμένους χώρους εργασίας της κοινής χρήσης των μεταφορών, 

όπως διάφορα δημόσια ή ιδιωτικά μεταφορικά μέσα (ταξί , μέσα μαζικής μεταφοράς ). Πρέπει να 

"Είναι σκόπιμη η συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας συνεργασίας 

των αρμόδιων υπουργείων με τη συμμετοχή   όλων των  

ενδιαφερόμενων φορέων  της βιομηχανίας κρέατος . Είναι 

απαραίτητη μια τομεακή στρατηγική   για τη βιομηχανία 

επεξεργασίας   κρέατος για την αντιμετώπιση της απειλής,  που 

συνιστά το Covid-19. 
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ελέγχεται η συχνή επαφή με συναδέλφους σε κοινόχρηστους  χώρους σε περιοχές όπου υπάρχει συνεχής 

επικοινωνία  της κοινότητας. 

 

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες οδηγίες του CDC  αλλά και τις προβλέψεις των ενθικών μας αρμόδιων φορέων  

Όλες οι επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος και πουλερικών  σχεδιάζουν / αναπτύσσουν σχέδια για την 
αντιμετώπιση  του COVID-19   μεταξύ των εργαζομένων ή στη γύρω κοινότητα και  για τη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων τους    θα πρέπει   :  

• να συνεργάζονται απευθείας με τους υπεύθυνους  κρατικούς και τοπικούς φορείς δημόσιας υγείας 
και επαγγελματίες της   ασφάλειας και υγείας. 

• να ενσωματώσουν τις σχετικές πτυχές των κατευθυντήριων γραμμών  , συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, αυτών του παρόντος εγγράφου ( Οδηγός  Υποδομών Ζωτικής Σημασίας )  . 

• να ενσωματώσουν  σχετική καθοδήγηση από άλλες έγκυρες πηγές ή ρυθμιστικούς φορείς, ανάλογα 
με τις  ανάγκες. 
 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο “πρωτόκολλο επιστροφής στην εργασία”    
 

Ακόμη  , σύμφωνα  με τον Οδηγό  Υποδομών Ζωτικής Σημασίας* του CDC   οι εργαζόμενοι σε κρίσιμες 
υποδομές   , στις οποίες περιλαμβάνεται και ο κλάδος της επεξεργασίας κρέατος και πουλερικών - έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν τις εργασίες τους μετά από πιθανή έκθεση στο COVID-19, υπό την προϋπόθεση 
ότι : 
• παραμένουν ασυμπτωματικοί,  
• δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα δοκιμής για το COVID-19 και  
• λαμβάνονται  πρόσθετες προφυλάξεις για την προστασία αυτών  και της κοινότητας 
 
 
 

Υπάρχει  σημαντικότατο και  επαρκέστατο νομοθετικό “υλικό”  ,  που περιγράφεται  με σαφήνεια  στις πηγές 
πληροφόρησης  του συντάκτη και   εδράζεται στα μέτρα και τις σχετικές  οδηγίες αλλά και τις βασικές αρχές 
και προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων , όπως αυτό περιγράφεται  : 

• στην :  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΥ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 4 Μαίου 2020 Aρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506 

• στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία & Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄)   

• στις Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ 

• στις Οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας αλλά και τις αποφάσεις αρμοδίων 
φορέων (   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/03.05.2020 (ΦΕΚ 1647 Β’). 

• Ενημέρωση καταναλωτών και επιχειρήσεων τροφίμων  : 

o Μέτρα ανά Υπουργείο 

o Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων -ΕΦΕΤ 

Ενημέρωση καταναλωτών και επιχειρήσεων τροφίμων «Ο νέος κορωνοϊός SARS- 

CoV-2 – τα τρόφιμα – τα μέτρα προφύλαξης» 

o Υπουργείο Υγείας 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/open-america/contact-tracing.html
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-05/040520_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf
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✓ «Εγκύκλιος ενταντικοποίησης των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις 

Αρτοποιείων και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών» 

✓ «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά 

την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» 

Άλλες  πηγές πληροφόρησης του συντάκτη  :    

• osha.gov/coronavirusexternal icon 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html 

Συμπληρωματικά  

• Meat and Poultry Processing Facilities: Key Strategies to Prevent COVID-19 Infection among Employees pdf 

icon[1 page] 

• Meat and Poultry Processing Employees: Things you can do at work and at home to protect from COVID-19 pdf 

icon[2 pages] 

 

 

 

 

*  ΟΔΗΓΙΑ 2008/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Άρθρο 2 - Ορισμοί : Υποδομές ζωτικής σημασίας 

Ως “ υποδομή ζωτικής σημασίας» νοείται ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα σύστημα ή τμήμα αυτού που βρίσκεται σε κράτη μέλη και 

είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών, την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία, την οικονομική ή 

κοινωνική ευημερία των ανθρώπων, και η διαταραχή ή καταστροφή των οποίων θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε ένα κράτος μέλος 

λόγω της μη διατήρησης των εν λόγω λειτουργιών. 

  

 

 

Συμπληρωματική ενημέρωση  για τον αναγνώστη   από τον συντάκτη του άρθρου :  

Σε φάση ολοκλήρωσης  ευρίσκεται η συγγραφή :  

“ Σχεδίου     αξιολόγησης και ελέγχου του COVID-19 στη βιομηχσνία τροφίμων “ , με σκοπό την έκδοση σχετικού 

εγχειριδίου , απευθυνόμενου στους συνεργάτες του συντάκτη .  

Εξετάζεται η δυνατότητα  οργάνωσης διαδικτυακού σεμιναρίου (Webinar). Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την άποψή 

σας  για το του εγχειρήματος , με απλό τρόπο ( ΝΑΙ/ΟΧΙ ) ή και με πιο ειδική τοποθέτηση . 

 

Προσωρινός  πίνακας περιεχομένων παρατίθεται στον σύνδεσμο :  www.fqt-consulting.com 

Επικοινωνία:  Βασίλειος Τσουκαλάς  qualitek@otenet.gr 

 

 

 

http://www.osha.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/FS-MeatProcessing-EMPLOYERS.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/FS-MeatProcessing-EMPLOYERS.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/FS-MeatProcessing-EMPLOYEES.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/FS-MeatProcessing-EMPLOYEES.pdf
http://www.fqt-consulting.com/
mailto:qualitek@otenet.gr
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Αποποίηση ευθύνης  : Το παρόν έγγραφο δεν υπέχει θέση  καθοδήγησης προς   επιχειρήσεις ή  εργαζόμενους. Αυτό 
είναι θέμα  των υπεύθυνων φορέων της πολιτείας .  Αποτελεί κατάθεση προσωπικής επιστημονικής άποψης  για 
προληπτική αντιμετώπιση ενός ελλοχεύοντος κινδύνου στον κλάδο  της επεξεργασίας του κρέατος, όπως τα 
προαναφερόμενα παραδείγματα άλλων χωρών , δυστυχώς , επισημαίνουν. 

Από τον συντάκτη του παρόντος έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξασφάλισης της ορθότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό  το κείμενο.  Ο έχων την επιμέλεια της ιστοσελίδας fqt-consulting.com   
και  συντάκτης του κειμένου δεν αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακριβείς 
πληροφορίες και δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων πληροφοριών σε εξωτερικές ιστοσελίδες αλλά ούτε 
η υπερσύνδεση μέσω συνδέσμων (links) στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε  υποδηλώνει επικύρωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 
αποδοχή του περιεχομένου και ορθής  μεταφοράς στοιχείων  στο παρόν άρθρο. 

 

Ο συντάκτης  

Βασίλειος Τσουκαλάς  

δρ.  Χημικός Τροφίμων – Επιστημονικός σύμβουλος  


