
                                                                                              
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ  & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   Αγία  Βαρβάρα   26/3/2020              

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ   Αρ. Πρωτ.  64 
    

Ταχ. Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 55  -  Τ.Κ. 123.51  Προς   1) Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας κ. Μίχο Λάμπρο 

protocol@agiavarvara.gr  

2) Αν. Διοικήτρια Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»  

κ. Βρύνα Φωτεινή.     

3) Ιατρό Εργασίας Δήμου Αγίας Βαρβάρας κ. Ευθύμιο Θανασιά 

efthymios.thanasias@gmail.com 

Τηλέφωνο :  213 20 19 391       

           Fax :     

Πληροφορίες :  Γιώργος Οικονόμου   
       e-mail : goik1@yahoo.gr    

 

Θέμα: «Άμεση λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας και προφύλαξης εργαζομένων του Δήμου 

Αγίας Βαρβάρας από τη διάδοση του κορονοϊου covid-19 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους». 
 

Σχετ.: « 1) Το με αρ. πρωτ. 60/15-3-2020 έγγραφό μας 

              2) Το με αρ. πρωτ. 175/18-3-2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.»  
  

κ.κ.       

Όπως μας ενημερώνουν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 

σε κάθε ημέρα αποκομιδής απορριμμάτων εντός του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία 

Βαρβάρα» και συγκεκριμένα στον περιβάλλοντα χώρο του "Κέντρου Κοινωνικής Αποκατάστασης 

Χανσενικών", καλούνται να περισυλλέξουν μολυσματικά απορρίμματα που εμπεριέχονται εντός, 

εκτός και πέριξ των κάδων απορριμμάτων, όπως ενδεικτικά απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα,  

   
χρησιμοποιημένα, πάνες προσωπικής φροντίδας ασθενών, σύριγγες, καθετήρες, γάζες και άλλα 

μολυσματικά είδη.  

 

Η απασχόληση των εργαζομένων υπό αυτές τις συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με την εστία 

μόλυνσης των συγκεκριμένων σημείων, του τρόπου μετάδοσης της πανδημίας του κορονοϊου covid-

19, τον χαρακτηρισμό του νοσοκομείου ως νοσοκομείο φροντίδας για περιστατικά νόσου με 

κορονοϊο covid-19 και η έλλειψη εξειδικευμένων απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας των 

εργαζομένων έχει ως αποτέλεσμα η υγεία των εργαζομένων να εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο με 

όλες τις περαιτέρω οικογενειακές και κοινωνικές συνέπειες. 

 

Για την προστασία των εργαζομένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (ενός (1) οδηγού και δύο (2) 

εργατών καθαριότητας που αποτελούν μέλη του πληρώματος του απορριμματοφόρου οχήματος 

αποκομιδής απορριμμάτων από το Νοσοκομείο), των οικείων τους, των δημοτών και του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, σας ζητούμε την άμεση λήψη των μέτρων προφύλαξης και της 

προστασίας της υγείας τους και των συνθηκών απασχόλησής τους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας, και των παραπάνω σχετικών εγγράφων. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση.  

 

 
Κοινοποίηση 

1) Εργαζόμενους Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 

2) Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  info@poeota.gr  

3) Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας info@eody.gov.gr  


