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ΟΦΑΕ - Προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από τον COVID-19  

για Επαγγελματίες Οδηγούς 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Η Ο.Φ.Α.Ε. προτείνει Προληπτικά μέτρα για την προστασία των επαγγελματιών οδηγών κατά 

την στάθμευση και κατά τη διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των 

εταιρειών: 

 

Κατά την διαδικασία στάθμευσης και κατά την είσοδο και παραμονή των φορτηγών 

οχημάτων στις εγκαταστάσεις των εταιρειών για φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων, οι 

οδηγοί οφείλουν: 

 

1. Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης (χρήση χειρουργικής μάσκας, 

γαντιών, αντισηπτικών, προστατευτικά παπουτσιών μιας χρήσης κλπ), τα οποία 

πρέπει να διατηρούν μόνιμα εντός της καμπίνας τους, να μεριμνούν για τον συχνό 

καθαρισμό εντός του χώρου της καμπίνας των οδηγών (τιμόνι, ταμπλό, λεβιέ 

ταχυτήτων κλπ) για την αυτοπροστασία τους όπως επίσης και για τον συχνό αερισμό 

της καμπίνας 

2. να ακολουθούν πιστά τους κανόνες που ορίζουν  οι εταιρείες τις οποίες 

επισκέπτονται για φόρτωση/εκφόρτωση καθώς και τα μέτρα προστασίας που τυχόν 

έχουν λάβει οι εταιρείες 

3. Συνίσταται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η ανάπαυση των οδηγών όταν 

κινούνται καθ’ οδόν, αποκλειστικά σε χώρους στάθμευσης, η παραμονή των οδηγών 

στην καμπίνα του οχήματος, η αποφυγή επαφής με άλλα άτομα και η τήρηση των 

αποστάσεων και λοιπών μέτρων προστασίας 

4. Όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατά την διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης στις 

εγκαταστάσεις μιας εταιρείας, οι οδηγοί συνίσταται να παραμένουν σε χώρο όπου 

θα μπορούν να επιτηρούν την διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης, τηρώντας τις 

αποστάσεις ασφαλείας από άλλα άτομα,  
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5. Η ανταλλαγή συνοδευτικών εγγράφων με τους εκπροσώπους της εταιρίας ή και 

οποιοδήποτε άλλο άτομο, να γίνεται αποκλειστικά με την χρήση γαντιών μιας χρήσης 

και χειρουργικής μάσκας 

6. Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας με όσους έρχονται σε συνεργασία 

 

Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς επίσης και με 

την δική σας πολύτιμη συνεργασία, παρακολουθούμε καθημερινά ότι νεότερο προκύπτει και 

δεσμευόμαστε ότι θα σας προτείνουμε κάθε επιπλέον απαραίτητο μέτρο για την προστασία 

της δημόσιας υγείας καθώς και της δικής σας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να 

συνεργαζόμαστε για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς 

και για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. 

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας. 
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