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Αποποίηση ευθύνης : 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 σελίδας 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, υποδηλώνει επικύρωση  ή καθ' οιονδήποτε   αποδοχή   

του περιεχομένου τους.  Στον   αναγνώστη επαφίεται απολύτως  η υιοθέτηση / διαχείριση των  πληροφοριών του παρόντος 

σημειώματος . 
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Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020 
 
 

SARS-CoV-2  -  Mεταποίηση κρέατος και πουλερικών 
Εργαζόμενοι και  Κίνδυνος αλληλο- έκθεσης  στον  ιό 

” Τώρα και στην Ελλάδα ; “ 
 

 

 

Η πανδημία του νέου κορονοϊού ( COVID-19  ) προκαλεί παγκοσμίως σοβαρή ανησυχία, μετά    τα προ ολίγων 

εβδομάδων περιστατικά , που έγιναν διεθνώς γνωστά , σχετικά με  υψηλού κινδύνου  εργασιακές    

δραστηριότητες  στον τομέα της επεξεργασίας κρέατος και πουλερικών σε μια σειρά από χώρες ( Γερμανία 

,  ΗΠΑ , Βραζιλία κ.α. )  

Η είδηση   κρουσμάτων COVID-19 - συμπεριλαμβανομένου και ενός θανάτου -, που είχαν προκύψει    στη 

Βόρεια Ιρλανδία στο τομέα της επεξεργασίας κρέατος , στις ΗΠΑ, όπου περισσότεροι από 10.000 εργαζόμενοι 

έχουν προσβληθεί από τον ιό, με  νεκρούς ή στη Βραζιλία, όπου ο αριθμός αυτών έχει παραμένει ασαφής , 

δημιούργησε ,εύλογα,  το ερώτημα  κατά πόσο  θα ήταν πιθανή  και  στη χώρα μας    μια  τέτοια  κρίση  στον 

τομέα της επεξεργασίας κρέατος και πουλερικών, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν.  Κάτι τέτοιο θα 

ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό , καθώς  θα μπορούσε να είναι απαρχή μιας “αλυσωτής αντίδρασης “ για τη 

διάδοση του ιού στη κοινότητα  με διαδρομή  :  εργαζόμενοι – οικογενειακό περιβάλλον ( άμεσες επαφές ) – 

κοινότητα.   
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Δυστυχώς ,  εντονότατη γίνεται   από χθες  η ανησυχία και στη χώρα μας , έπειτα από σχετικό δημοσίευμα 

στον τύπο , σύμφωνα με το οποίο , εντοπίστηκε ( μεμονωμένο προς το παρόν )    περιστατικό   , με 

απρόβλεπτες, ωστόσο,  συνέπειες  όσο για την υγεία των εργαζομένων , τόσο ( κατ΄επέκταση ), γενικότερα,  

και για την υγεία της κοινότητας .  

Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι  “καταστροφικό “ για τον κλάδο της επεξεργασίας κρέατος και πουλερικών 

. Κι αν θελήσει κάποιος να το δει ευρύτερα,   θα  μπορούσε να αποτελέσει μεγάλο πλήγμα – δυσφήμιση της 

χώρας μας εν μέσω της  ( πτωχής ; ) τουριστικής περιόδου , ένα  τεράστιο πλήγμα    στη φήμη της χώρας μας 

ως ασφαλούς  προορισμού.  

Οι λόγοι εμφάνισης του περιστατικού, προφανώς,  οφείλονται ( κατ΄αρχάς εκ του αποτελέσματος ) σε 

ανεπαρκή εφαρμογή οργανωτικών μέτρων πρόληψης  και όχι μόνο.  Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική -

μερικώς καθησυχαστική η άμεση παρέμβαση της πολιτικής προστασίας , με ελέγχους και λήψη σχετικών 

μέτρων.   

Η κρατική παρέμβαση δεν είναι μόνο δικαιολογημένη, αλλά αναγκαία και  μάλιστα επείγουσα  όσον αφορά 

το καθήκον της πολιτείας να προστατεύσει  την Υγεία αλλά και την Οικονομία , αφού ο Ιός  πλήττει και τα 

δύο.  

Ο έλεγχος της μετάδοσης covid-19 στο χώρο της  επεξεργασίας τροφίμων αλλά και σε όλο το σύστημα 

τροφίμων έχει δημιουργήσει    ιδιαίτερο πρόβλημα διαχείρισης και   την έχει επηρεάσει  με πρωτοφανή 

τρόπο.  

 Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για την  αντιμετώπιση της κρίσης  έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό σε 

λήψη μέτρων  κυρίως όπως η    κοινωνική αποστασιοποίηση      αλλά και άλλων  υγειονομικών πρακτικών που 

ορίζονται από τα καθ΄ύλην  αρμόδια όργανα της πολιτείας. 

Καθώς μάλλον μπαίνουμε στην  επόμενη φάση   της  πρώτης πανδημίας COVID-19, η βιομηχανία τροφίμων 

θα πρέπει να επικεντρωθεί στη θεσμοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών και ελέγχων για τη μείωση του 

κινδύνου ασθενειών που σχετίζονται με το COVID-19, της αναστολής λειτουργίας  επιχειρήσεων αλλά και 

αντιμετώπισης   συναφών επιχειρηματικών κινδύνων, λαμβανομένης υπόψη  της νομικής ευθύνης αλλά και 

των κινδύνων που αφορούν στη φήμη  μιας επιχείρησης . 

Ειδικότερα η   βιομηχανία ( επεξεργασίας ) κρέατος είναι στη  πρώτη γραμμή στον αγώνα κατά του Ιού και 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τη προστασία της . Για το σκοπό αυτό απαιτείται ανάληψη επείγουσας 

δράσης από την πολιτεία για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κοροναϊού στον τομέα αυτό .  

Οι μηχανισμοί καθοδήγησης και επιβολής , που αποσκοπούν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού πρέπει, 

να είναι  “ συγκεκριμένοι”     επαρκείς και κατανοητοί αλλά και εφαρμόσιμοι “ ,  ώστε να διασφαλίζεται η 

επιτυχία τήρησης  των πρωτοκόλλων και η  διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι  ο κλάδος  της επεξεργασίας κρέατος δεν αποτελείται μόνο από   μερικές 

μεγάλες – οργανωμένες μονάδες που διαθέτουν το  επιστημονικά  καταρτισμένο  προσωπικό και μέσα.  Οι 

περισσότερες μονάδες χρειάζονται  σχετική αρωγή.  
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 "Λήψη μέτρων”   που   , όπου είναι απαραίτητο  ανάγονται στην αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας , 

όπως είναι το αναγκαστικό προσωρινό κλείσιμο χώρων ή και μονάδων, ιχνηλάτηση και τεστ,   δεν αφορούν 

στο παρόν κείμενο.   

Ωστόσο,   διαπιστώνεται  επείγουσα ανάγκη συγκρότησης  και ανάληψης δράσης  ,    μιας  ειδικής  ομάδας ( 

αν δεν υπάρχει ήδη )  , μιας ομάδας ειδικά   για τη    βιομηχανία κρέατος, με στόχο την  αντιμετώπιση αυτής 

της σοβαρής απειλής για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τις κοινότητες  γύρω απ΄ αυτούς.  Είναι 

αναγκαία, με  πρωτοβουλία των αρμόδιων Αρχών , η συγκρότηση μιας  Ομάδας με χαρακτηριστικά  μιας « 

taskforce »,   στην οποία να συμμετέχουν   εκπρόσωποι  της βιομηχανίας κρέατος και των εργαζομένων ,  με 

στόχο μια εξειδικευμένη τομεακή προληπτική στρατηγική. Μια στρατηγική ,  που  θα πρέπει   να βασίζεται  

στην “ ατομική ευθύνη “   εργαζόμενων  και των  υπευθύνων  των επιχειρήσεων της βιομηχανίας κρέατος 

αλλά και σε μελέτη εκτίμησης κινδύνων με βάση τα δεδομένα των  επιχειρήσεων  επεξεργασίας κρέατος και 

πουλερικών στη χώρα μας.   

Ωστόσο , η προληπτική αυτή στρατηγική θα πρέπει  υποστηρίζεται από  “αξιόπιστη και σαφή γραπτή 

καθοδήγηση” , από   ελέγχους  και ασφαλώς με πρόβλεψη  επιβολής κυρώσεων , εάν διαπιστώνεται 

ανεπαρκής  εφαρμογή οργανωτικών προληπτικών μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων , αλλά και  έλλειψης 

ατομικής ευθύνης εκ μέρους των εργαζομένων.  

Είναι απαραίτητη η κατάρτιση  σχετικού Οδηγού- εργαλείου *   με την εφαρμογή του οποίου  θα παρέχεται    

επαρκώς αξιόπιστη   πρόληψη από λοιμώξεις στον εργασιακό χώρο και θα   εξασφαλίζεται η διακοπή και   

παρακολούθηση των αλυσίδων μόλυνσης μέσα στη επιχείρηση με έμφαση στους τομείς της παραγωγής και 

στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους , που συνδέονται με αυτή. Ο Οδηγός καθοδήγησης θα πρέπει 

να συνδυάζεται με σχετικό εργαλείο   αξιολόγησης  της εγκατάστασης μεταποίησης κρέατος και πουλερικών.  

Θα πρέπει να  καταρτιστούν  ειδικά κατά περίπτωση  πρωτόκολλα   όπου θα λείπει  ο προαιρετικός 

χαρακτήρας     εφαρμογής αυτών  και  τα οποία θα πρέπει να συνδέονται με το σύστημα διαχείρισης της 

ασφάλειας  της κάθε μονάδας  ( HACCP ) , να  δε  είναι αντικείμενο ελέγχου από τις  αρμόδιες  αρχές, ιδιαίτερα 

για τη περίοδο της  “ κρίσης του κορονο-ιού “.   

   

Βασίλης Τσουκαλάς  

δρ. Χημικός Τροφίμων 

 

• ακολουθεί  σχετικό  πόνημα   και προγραμματισμός σχετικού Webinar προβλέψεις  των CDC, WHO και άλλων  έγκυρων  

διεθνών  Οργανισμών και αρμόδιων εθνικών αρχών.  

 

  


