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Προς κ.κ.
Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση
Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια
Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας κα Άννα Στρατινάκη
Κοιν: Πρόεδρο ΕΟΦ κ. Δημήτριο Φιλίππου
Θέμα: Αντισηπτικά διαλύματα για χρήση από τους εργαζομένους βάσει της
Εγκυκλίου με Αριθμό Πρωτοκόλλου 17312/Δ9.506 και θέμα: Μέτρα για
την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους
χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARSCOV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμμάτεα,
Ο ΠΣΒΑΚ ως θεσμικός εκπρόσωπος της Βιομηχανίας Καλλυντικών καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τις επιχειρήσεις μέλη του ιδιαίτερα στην
παρούσα εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση λόγω της εξάπλωσης του Covid 19.
Σχετικά με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με Αριθμό Πρωτοκόλλου 17312/Δ9.506 και θέμα: Μέτρα για την προστασία της
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη
της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών
μέτρων και συγκεκριμένα στην παράγραφό Β2 στις υποχρεώσεις των
εργοδοτών αναφέρεται η παροχή αντισηπτικών διαλυμάτων και η χρήση τους
από τους εργαζομένους στους χώρους των επιχειρήσεων.
Δια του παρόντος Υπομνήματος σας ζητούμε οι επιχειρήσεις για το σκοπό αυτό
να μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιήσουν προϊόντα που διατίθενται κατά
κύριο λόγο ή αποκλειστικά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως καλλυντικά
(δηλαδή για τον καθαρισμό του δέρματος, ιδίως χωρίς να ξεπλυθούν με νερό) με
περιεκτικότητα 70% σε αλκοόλη και άνω, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και καλύπτονται από τον Κανονισμό
για τα καλλυντικά προϊόντα (EC) No. 1223/2009.
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί πως με τον όρο αντισηπτικά διαλύματα (σε
μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένα μαντηλάκια) εννοούνται τόσο τα
Βιοκτόνα Τύπου 1 όσο και τα καθαριστικά προϊόντα με 70% σε αλκοόλη και άνω
για χρήση στα χέρια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO).
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Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση επί του σοβαρού αυτού θέματος και
παρακαλούμε σημειώστε πως το αίτημα μας πραγματοποιείται καθώς πλήθος
μελών μας έχει θέσει το σχετικό αίτημα.
Με εκτίμηση,

Θεοδ. Δ. Γιαρμενίτης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΣΒΑΚ
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