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      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19 
 
 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 

Για όλους εμάς στην PLASTIMAK, η ασφάλεια και η υγεία των πελατών, των προμηθευτών, των 
συνεργατών και του προσωπικού μας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση που όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε λόγω του ιού Covid-19, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνουμε όλες τις σχετικές οδηγίες. 

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης αλλά και την ευθύνη μας ως παραγωγού υλικών 
συσκευασίας τροφίμων, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε τους συνεργάτες 
μας, συντελώντας στην απρόσκοπτη διάθεση των τροφίμων στην αγορά.  

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει ήδη προβεί στην εφαρμογή των παρακάτω μέτρων, έχοντας ως στόχο 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προφύλαξη όλων μας:  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• Ενημέρωση των εργαζομένων για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ. 

• Διανομή γαντιών, μασκών κι ατομικών απολυμαντικών χεριών σε όλους τους εργαζόμενους. 

• Διακοπή επαγγελματικών ταξιδιών και επισκέψεων του προσωπικού, καθώς και επισκέψεων 
εξωτερικών συνεργατών στις εταιρικές εγκαταστάσεις. 

• Περιορισμός των εσωτερικών συναντήσεων στα γραφεία μας. 

• Καθημερινή καταγεγραμμένη θερμομέτρηση κατά την είσοδο των εργαζομένων στις 
εγκαταστάσεις. 

• Υποχρεωτική παραμονή εκτός εργασίας εάν κάποιος εργαζόμενος ή συγγενής του που κατοικεί 
στο ίδιο σπίτι εμφανίσει συμπτώματα, ίδια ή παρεμφερή, με αυτά του εν λόγω ιού. 

• Προσέλευση κάθε επόμενης βάρδιας με υποχρεωτική διαφορά ώρας προς αποφυγή 
συνάθροισης πολλών ατόμων ταυτόχρονα.  

• Τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό, με άμεση προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες. 

• Διαρρύθμιση γραφείων με σκοπό τον περιορισμό των εργαζομένων σε 2 άτομα ανά γραφείο και 
την παροχή τουλάχιστον 15μ2 ανά εργαζόμενο ανά γραφείο. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Εντατικοποίηση των τακτικών καθαρισμών. 

• Υλοποίηση προληπτικών απολυμάνσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων και επανάληψή τους σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

• Τοποθέτηση επιπλέον απολυμαντικών σε διάφορα σημεία με την σαφή οδηγία προς όλους τους 
εργαζόμενους να απολυμαίνουν τα χέρια τους κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις ή μετά 
τα διαλείμματα εργασίας. 

• Απαγόρευση εισόδου εξωτερικών συνεργατών στις εγκαταστάσεις μας.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, 
ΟΔΗΓΟΙ PLASTIMAK 

• Διανομή γαντιών, μασκών κι ατομικών απολυμαντικών χεριών στους οδηγούς 
φορτηγών της εταιρίας, με την σαφή οδηγία να φορούν γάντια και να απολυμαίνουν τα χέρια τους 
ανάμεσα στις φορτώσεις και εκφορτώσεις. 

• Διεξαγωγή απολυμάνσεων στις καμπίνες των φορτηγών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, 
ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

• Όλοι οι οδηγοί πρέπει να φορούν γάντια μίας χρήσης και μάσκες. 

• Η φόρτωση και η εκφόρτωση θα γίνεται μόνο από το προσωπικό μας, ενώ ο οδηγός θα 
παραμείνει στην καμπίνα του φορτηγού καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

• Η παράδοση των εγγράφων φόρτωσης και κάθε απαραίτητης επικοινωνίας με το προσωπικό 
μας θα πραγματοποιηθεί στη ράμπα παράδοσης, καθώς η είσοδος στο κτίριο απαγορεύεται. 

• Όλες οι επιταγές στέλνονται και παραλαμβάνονται με ταχυδρομικές εταιρίες. Η διακοπή 
επισκέψεων εξωτερικών συνεργατών στις εταιρικές εγκαταστάσεις ισχύει και για τους μεταφορείς 
των ταχυδρομικών εταιριών. Η ανταλλαγή εγγράφων γίνεται σε εξωτερικό χώρο ενώ όλα τα 
παραλαμβανόμενα πακέτα απολυμαίνονται.   

Εδώ στην Plastimak, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, εφαρμόζουμε τις διαδικασίες με 
αυστηρότητα και συνέπεια και θα προβούμε σε οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια κριθεί αναγκαία 
σύμφωνα με όποιες νεότερες οδηγίες θα δίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Στόχος μας είναι η, 
κατά το δυνατόν, ομαλή και ασφαλής συνέχιση των δραστηριοτήτων μας και η εξυπηρέτηση των 
συνεργατών μας με σεβασμό και προτεραιότητα πάντα στην προσωπική ασφάλεια και υγεία όλων 
μας. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας 
ευελπιστώντας στην γρήγορη εξομάλυνση της κρίσης. 

Με εκτίμηση, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 


