Covid-19 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ
Η ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με την Dover
Fueling SolutionsΤΜ (DFS) θα ήθελαν να
προσφέρουν τις παρακάτω συμβουλές προς τους
πρατηριούχους σχετικά με την μείωση της
εξάπλωσης του Covid-19, προστατεύοντας την
υγεία και ασφάλεια πελατών και εργαζομένων. Η
εφαρμογή μιας αυστηρής ρουτίνας υγιεινής είναι
σημαντική για τον προληπτικό περιορισμό της
μετάδοσης του ιού από άτομο σε άτομο.
• Οι περιοχές που χρησιμοποιούνται περισσότερο,
να απολυμαίνονται με αντιβακτηριδιακά
μαντηλάκια. Αλκοολούχα διαλύματα (διαλύματα
που συνήθως η σύσταση τους είναι 70% αλκοόλ
και 30% νερό) να αποφεύγονται, καθώς μπορεί
προκαλέσουν φθορά σε κάποια πλαστικά μέρη
καθώς και στην προστατευτική βαφή των
μεταλλικών πάνελ. Σε καμία περίπτωση να μην
χρησιμοποιείτε λευκαντικά διαλλείματα.
• Πριν την απολύμανση τα εξωτερικά μέρη της
αντλίας να καθαρίζονται με σαπούνι και νερό.
• Ακολουθήστε πιστά και με ακρίβεια τις οδηγίες
του κατασκευαστή για την χρήση καθαριστικών
και βεβαιωθείτε πως υπάρχει αρκετός εξαερισμός
όταν χρησιμοποιείτε τοξικά διαλύματα. Συντρέξτε
στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για την
προτεινόμενη διαδικασία καθαρισμού.

• Σιγουρευτείτε πάντα για τις ημερομηνίες λήξεως
των καθαριστικών προϊόντων που
χρησιμοποιείτε. Ληγμένα προϊόντα μπορεί να
προβούν μη αποτελεσματικά στο να
«σκοτώσουν» τον Covid-19.
• Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση,
πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας με σαπούνι και
νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και αν δεν
υπάρχει αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιήστε
αντισηπτικό gel ή μαντηλάκι.
• Τοποθετήστε σήμανση με τις οδηγίες ασφάλειας
σε όλα τα σημεία που βρίσκονται πελάτες.
Παροτρύνετέ τους να χρησιμοποιούν γάντια και
αντισηπτικά και να μην ακουμπούν αντλίες και
επιφάνειες χωρίς να υπάρχει λόγος.
• Μέσα στην αίθουσα ενημερώστε αυστηρά πως
πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφάλειας για
την αποφυγή συνωστισμού. Μπορείτε εύκολα να
σημαδέψτε τις ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ κάθε
ατόμου στο δάπεδο της αίθουσας.
• Καθαρίστε συχνά τα τερματικά POS και
προτείνετε τις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα,
αποφύγετε τα μετρητά, όπου είναι εφικτό.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
https://www.who.int https://eody.gov.gr/
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