Μέτρα των ΕΛΠΕ για τη «θωράκιση»
από τον κορονοϊό
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Μεταξύ άλλων έχει αποφασισθεί ο περιορισµός των ταξιδιών στο εξωτερικό και η απαγόρευση τους
σε χώρες µε υψηλό ρυθµό εξάπλωσης του ιού. όπως η Ιταλία και η Κίνα
Μέτρα µε στόχο τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορονοϊού έχουν λάβει τα Ελληνικά
Πετρέλαια, όπως όλες οι µεγάλες εταιρίες της χώρας ακολουθώντας τις οδηγίες των
υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας και του ΕΟ∆Υ.
Στα µέτρα περιλαµβάνεται ο περιορισµός των ταξιδιών στο εξωτερικό και η απαγόρευση τους σε
χώρες µε υψηλό ρυθµό εξάπλωσης του ιού. όπως η Ιταλία και η Κίνα. Όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην εσωτερική ανακοίνωση που απευθύνεται στο σύνολο των εργαζοµένων σε
όλους τους εργασιακούς χώρους της εταιρίας, τα επαγγελµατικά ταξίδια στις χώρες του
εξωτερικού πραγµατοποιούνται µόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει άµεση και σοβαρή
ανάγκη και γίνονται µετά από έγκριση του επικεφαλής κάθε µονάδας.
Στους εργαζόµενους υψηλού κινδύνου συστήνεται να περιορίσουν τις µετακινήσεις τους, ενώ επίσης
συνίσταται η αποφυγή συσκέψεων άνω των 10 ατόµων, όπου είναι δυνατή η επιλογή άλλων µέσων
επικοινωνίας όπως το skype ή τηλεδιασκέψεις.
Πλήρης απαγόρευση συµµετοχής σε συνέδρια τον Μάρτιο
Προτείνεται ο περιορισµός στο ελάχιστο δυνατό των επισκέψεων τρίτων στους χώρους εργασίας
όπως και των επισκέψεων των εργαζοµένων σε χώρους άλλων εταιριών, ενώ συνίσταται η
αποφυγή συµµετοχής σε εκδηλώσεις µε µεγάλη συγκέντρωση κοινού όπως συνέδρια
ηµερίδες κλπ
Ειδικά για όλο τον Μάρτιο απαγορεύεται πλήρως η συµµετοχή σε συνέδρια. Ο διοργανωτής κάθε
εταιρικής συνάντησης οφείλει να καταγράφει τα ονόµατα των συµµετεχόντων, την ηµεροµηνία και το
χώρο διεξαγωγής της και να διατηρεί το αρχείο µέχρι νεωτέρας.
Αναστολή των οµαδικών εκπαιδεύσεων

Εξάλλου απαγορεύονται τα υπηρεσιακά ταξίδια σε όλες τις χώρες για τις οποίες ισχύουν έκτακτα
µέτρα όπως η Κίνα και η Ιταλία, ενώ οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ενηµερώσουν τα εσωτερικά ιατρεία
της εταιρίας αν έχουν ταξιδέψει σε χώρες µε τεκµηριωµένη, αυξανόµενη µετάδοση του COVID- 19.
Παράλληλα δεν επιτρέπεται η πρόσκληση επισκεπτών από τις χώρες αυτές, παρά µόνον µε
ειδική άδεια των αρµοδίων, ενώ αναστέλλονται όλες οι οµαδικές εκπαιδεύσεις για τον µήνα
Μάρτιο. Αναστέλλεται ακόµα και η λειτουργία των χώρων εστίασης του οµίλου για όλο τον Μάρτιο.
Τέλος η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, που είναι αναρτηµένη στο εσωτερικό Ιntranet της εταιρίας από τις
28 Φεβρουαρίου και ενηµερώνεται συνεχώς, αναφέρει και όλα τα γενικά µέτρα προφύλαξης, όπως
έχουν ανακοινωθεί από τον ΕΟ∆Υ, καθώς και τι θα πρέπει να κάνει κάθε εργαζόµενος µε ύποπτα
συµπτώµατα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενηµερώσει τηλεφωνικώς τον ιατρό
εργασίας της εγκατάστασής του.
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