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Πειραιάς, 27-04-2020

Ενημέρωση ενεργειών Ε.Β.Ε.Π. και οδηγίες του καθηγητή Σ. Τσιόρδα
για το «Πότε και Πως» πρέπει να κάνουμε χρήση της υφασμάτινης μάσκας
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στηρίζει τη πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για
μαζική παραγωγή υφασμάτινων μασκών με το σήμα του Δήμου, προκειμένου να ενισχύσει τις
δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι μάσκες θα διατεθούν στην αγορά μέσω του Εμπορικού
Συλλόγου και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν
αναλάβει το δύσκολο έργο της συμπαράστασης και στήριξης των συμπολιτών μας που έχουν
ανάγκη, καθώς και στα δυο σημαντικά νοσοκομεία του Δήμου Πειραιά.
Το Ε.Β.Ε.Π. από την αρχή της πανδημίας απευθύνθηκε σε επιχειρήσεις μέλη που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή υγειονομικού υλικού, ζητώντας τις δυνατότητες να
αναπροσαρμόσουν την παραγωγή τους στις τρέχουσες απαιτήσεις. Με την επανεκκίνηση μάλιστα
της οικονομικής ζωής και τη σταδιακή λειτουργία της αγοράς προτίθεται να αγοράσει μάσκες από
μέλη του, που θα διατίθενται σε επίσης καταστήματα-μέλη του δωρεάν για τους εργαζόμενους και
τους πελάτες τους. Επισημαίνεται πως η Πρεσβεία της Κίνας δώρισε 10.000 μάσκες μιας χρήσης
στο ΕΒΕΠ, που με τη σειρά του διένειμε στις εν λειτουργία επιχειρήσεις το διάστημα της
καραντίνας. Το ΕΒΕΠ διατίθεται να στηρίξει κάθε πρωτοβουλία για τη στήριξη των ευάλωτων
ομάδων και την ασφάλεια των κατοίκων των Περιφερειακών Ενοτήτων, Πειραιά και Νήσων καθώς
και της Δυτικής Αττικής.
Η χρήση υφασμάτινων μασκών από το γενικό πληθυσμό για τη φάση της σταδιακής και
ελεγχόμενης άρσης των μέτρων προτείνεται επισήμως από τον ΠΟΥ. Στην επίσημη ενημέρωση από
τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας
για το νέο κορονοϊό, Καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα, έγινε αναφορά στη χρήση υφασμάτινων
μασκών από το γενικό πληθυσμό για τη φάση της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των μέτρων.
Συγκεκριμένα στην ενημέρωση του Καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα, σχετικά με την χρήση
μάσκας αναφέρεται πως τοποθετήθηκε οριστικά η Επιτροπή σχετικά με τη χρήση υφασμάτινων
μασκών από το γενικό πληθυσμό για τη φάση της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των μέτρων.
Η Επιτροπή υιοθέτησε συστάσεις σύμφωνες με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
Λοιμώξεων, ώστε να δώσει ακόμα λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ασυμπτωματικούς
ανθρώπους ή ανθρώπους λίγο πριν παρουσιάσουν συμπτώματα, σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλός
συγχρωτισμός. Παραδείγματος χάριν, όχι σε ανοιχτούς χώρους αλλά σε κλειστούς χώρους,
όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και άλλα. Αυτή η χρήση
θα γίνει ταυτόχρονα με ειδική επικοινωνιακή στρατηγική, ώστε να μην γίνεται λάθος χρήση της
μάσκας, να μην δίνεται η ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Θα ακολουθήσουν περισσότερες οδηγίες
σχετικά με αυτό το θέμα και τον τρόπο χρήσης των μασκών. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί τέτοιες
μάσκες, θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το πρόσωπο, δηλαδή τη μύτη και το στόμα. Να πλένει
πάρα πολύ συχνά τα χέρια του με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο αντισηπτικό, πριν
βάλει τη μάσκα ή όταν την αφαιρέσει. Να την αφαιρεί με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην
αγγίζει τη μπροστινή επιφάνεια της μάσκας η οποία μολύνεται πολύ εύκολα. Εάν η μάσκα είναι μίας
χρήσης, να την απορρίπτει με ασφαλή τρόπο. Εάν η μάσκα είναι επαναχρησιμοποιούμενη, να
πλένεται όσο πιο συχνά μπορούμε με το σύνηθες απορρυπαντικό σε 60 βαθμούς
Κελσίου. Να γίνεται ασφαλής χρήση της μάσκας και να καταλαβαίνουμε τους κινδύνους από αυτή
τη χρήση της μάσκας στην επόμενη φάση: το να μολυνθούμε χωρίς να θέλουμε με το άγγιγμα και
την επαναχρησιμοποίηση της μάσκας, τη δυσκολία στην αναπνοή από τη χρήση της μάσκας και
αυτή η λάθος συμπεριφορά, μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας η οποία μας αποτρέπει από τα πιο
σημαντικά μέτρα, που είναι η υγιεινή των χεριών και η διατήρηση της απόστασης, η
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αποφυγή του συνωστισμού και η χρήση της μάσκας μόνο σαν συμπληρωματικού μέσου
στην επόμενη φάση, όπου θέλουμε να μηδενίσουμε τις ευκαιρίες μετάδοσης του ιού. Η χρήση της
μάσκας δεν καταργεί το απόλυτα απαραίτητο μέτρο το να αποφεύγουμε να αγγίζουμε το στόμα, τη
μύτη και τα μάτια μας όσο μπορούμε περισσότερο. Να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί
μια μάσκα πόσο πιο εύκολο μπορεί να γίνει αυτό και να μεταδώσει τον ιό, εάν δεν έχει
χρησιμοποιήσει αντισηπτικό στο χέρι.
Κύριε Καθηγητά, εκ μέρους του ΔΣ του ΕΒΕΠ σας ευχαριστούμε όλοι για όλα!

Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr

