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Οι ανιχνεύσεις που πραγματοποιούνται ανά την Ελλάδα αλλά και τα 
υποχρεωτικά self tests που γίνονται κάθε εβδομάδα σε εργαζομένους 
στην εστίαση και στα κλαμπ που δεν έχουν εμβολιαστεί δείχνουν ότι 
σε αυτούς τους χώρους η μεταδοτικότητα είναι αρκετά υψηλή

Υψηλή 
μεταδοτικότητα

Τ
ον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού εξε-
τάζει να θέσει ως προϋπόθεση η κυβέρ-
νηση για να μπορέσει κάποιος να εργα-

στεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος. Αν τελικά το αποφασίσει, η υλοποίηση 
του μέτρου θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. 

Η διασπορά του ιού που σχετίζεται με τον 
κλάδο της εστίασης προκαλεί μεγάλη ανησυχία 
στην κυβέρνηση. Eνδεικτική αυτής της ανησυ-
χίας είναι η πρόσφατη απόφαση -μετά από ει-
σήγηση της επιτροπής των ειδικών- για υποχρε-
ωτικό διπλό testing κάθε εβδομάδα για όλους 
τους ανεμβολίαστους εργαζομένους στην εστί-
αση, αλλά και στον τουρισμό. 

Συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμε-
νοι σε αυτούς τους κλάδους υποχρεούνται μία 
φορά την εβδομάδα να υποβάλλονται σε self 
test και σε rapid test.

Μετά την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού 
εμβολιασμού για όσους εργάζονται στα γη-
ροκομεία και στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμέ-
νων και ΑμεΑ, τους γιατρούς και τους υγειονο-
μικούς, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, είναι ξεκά-
θαρο πως στο ενδιάμεσο το κυβερνητικό επι-
τελείο θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και για άλ-
λους κλάδους. 

Πέρα από τη συζήτηση για το εκπαιδευτι-
κό προσωπικό (δεν ήταν τυχαίο ότι μέσα στην 
εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε 
νέο κάλεσμα για εμβολιασμό), η επόμενη με-
γάλη ομάδα που αναμένεται μπει στο μικρο-
σκόπιο είναι οι εργαζόμενοι στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι έρχο-
νται καθημερινά σε επαφή με πολίτες.

Σε μια τέτοια περίπτωση, εξετάζεται να κατα-
στεί το εμβόλιο του κορωνοϊού προαπαιτούμε-
νο για το πιστοποιητικό υγείας. Δηλαδή, για να 
εργαστεί κάποιος θα πρέπει στο πιστοποιητικό 
υγείας που του ζητείται όταν προσλαμβάνεται 
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Η βεβαίωση εμβολιασμού 
θα αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τη 

χορήγηση πιστοποιητικού 
υγείας σε όσους 

απασχολούνται σε καφέ, 
εστιατόρια και κέντρα 

διασκέδασης. Από 
τον Σεπτέμβριο  

η εφαρμογή του μέτρου

να καταγράφεται και ότι έχει κάνει και το εμβόλιο κατά του κο-
ρωνοϊού. Με αυτόν τον τρόπο, έστω και έμμεσα, η κυβέρνηση 
θα υποχρεώσει τους εργαζομένους που απασχολούνται στον 
χώρο του καφέ, της εστίασης και των κέντρων διασκέδασης να 
εμβολιαστούν. Σήμερα, για να μπορέσει να εργαστεί κάποιος 
στην εστίαση, θα πρέπει στο πιστοποιητικό να βεβαιώνεται ότι 
ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέ-
θηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα που δεν είναι 
συμβατό με την απασχόληση αυτή.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας, ο υποψήφιος 
εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει ιατρική κλινική εξέταση, ενώ 
απαιτούνται τουλάχιστον μια ακτινογραφία θώρακος (για φυ-
ματίωση) και καλλιέργεια που θα αποδεικνύει εάν έχει μεταφε-
ρόμενα νοσήματα (π.χ. ηπατίτιδα).

Το πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκ-
δοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του με την επανάληψη 
όλων των εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση να αποτελεί και ο 
εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού μια επιπλέον προϋπόθεση 
για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας έχει ήδη συζη-
τηθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ανθρώ-
πους της αγοράς, μάλιστα, να εμφανίζονται θετικοί σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο, ενώ στην όλη διαδικασία εμπλέκεται και το 
υπουργείο Εργασίας.

Να σημειωθεί πως οι ανιχνεύσεις που πραγματοποιούνται 
ανά την Ελλάδα αλλά και τα υποχρεωτικά self tests που γίνο-
νται κάθε εβδομάδα σε εργαζομένους στην εστίαση και στα 
κλαμπ που δεν έχουν εμβολιαστεί δείχνουν ότι σε αυτούς τους 
χώρους υπάρχει μεταδοτικότητα. Ετσι, με τον εμβολιασμό και 
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα προστατευθούν, αλλά και όσοι έρχο-
νται καθημερινά σε επαφή μαζί τους. 

Εάν τελικά προχωρήσει ο σχεδιασμός σε σχέση με την υπο-
χρεωτικότητα του εμβολίου, έστω και έμμεσα, σε όσους εμπλέ-
κονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συ-
μπαρασύρει μια μεγάλη γκάμα καταστημάτων που, μαζί με επι-
χειρήσεις που έχουν να κάνουν και με τον τουρισμό, απασχο-
λούν πάνω από 700.000 εργαζομένους. Μεταξύ άλλων:
f Καφέ (καφετέριες, καφενεία, take away)
f Ζαχαροπλαστεία που έχουν τραπεζάκια 

f Εστιατόρια 
f Ψητοπωλεία 
f Ψαροταβέρνες 
f Μπαρ 
f Μπιτς μπαρ 
f Πισίνα μπαρ
f Κέντρα διασκέδασης 
f Κλαμπ
f Αναψυκτήρια
f Ουζερί 
f Πιτσαρίες 

Παράλληλα, δεν πρέπει να περνά απαρα-
τήρητο ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση που έχει υπογραφεί, οι χώροι εστί-
ασης και διασκέδασης θα λειτουργούν με συ-
γκεκριμένες οδηγίες έως τις 31 Αυγούστου. Δη-
λαδή, όλοι οι εσωτερικοί αλλά και οι υπαίθρι-
οι χώροι των κλαμπ και των κέντρων διασκέ-
δασης θα είναι μόνο για εμβολιασμένους και 
όσους έχουν νοσήσει, ενώ, σε κάθε περίπτω-
ση, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι 
θα πρέπει να είναι καθήμενοι. 

Αυτό σημαίνει πως από τον Σεπτέμβριο, ακό-
μα και αν δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση στο 
σημερινό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημά-
των, θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτό, βέβαια, θα 
εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η μάχη με 
τη μετάλλαξη «Δέλτα», αλλά κυρίως από την 
πορεία των εμβολιασμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί όσοι απασχο-
λούνται ή θα απασχοληθούν στα καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποχρεω-
θούν ουσιαστικά σε εμβολιασμό κατά του κο-
ρωνοϊού ενόψει του φθινοπώρου.

Εξάλλου, ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης 
είναι να μείνουν ανοιχτές η κοινωνία και η οι-
κονομία από το φθινόπωρο, με τον κλάδο της 
εστίασης να αποτελεί σημαντικό κομμάτι σε 
όλο αυτό το παζλ.
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