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ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας προσώπου σε Καταστήματα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο
της πανδημίας COVID-19
Σχετ.:
1. Ο ΑΝ 2520/1920, ΦΕΚ 273/40,τα «Περί Υγ. Διατάξεων «, όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
2. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Η υπ’ αριθμ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/2017) Απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ποτών και άλλες
διατάξεις».
4. Το 44ο άρθρο της ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020)
5. Η υπ. αριθμ. Δ1α / ΓΠ.οικ. 67924 /2020 (ΦΕΚ 4709 / Β΄/ 23.10.2020) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
6. Η υπ.αρ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ 47265/24-7-2020 (ΑΔΑ: 605Κ465ΦΥΟ-Τ0Ε) «Συστάσεις
αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια
της πανδημίας COVID-19» εγκύκλιος της υπηρεσίας μας
7. Η υπ.αρ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ οικ 67851/22-10-2020 (ΑΔΑ: 6Φ3Ι465ΦΥΟ-ΤΗΙ) «Συστάσεις
αναφορικά με την χρήση της μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19» εγκύκλιος της
υπηρεσίας μας
8. Οι από 30-4-2020 οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τη χρήση μάσκας από το κοινό
9. Το από 5-6-2020 τεχνικό κείμενο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «Advice on the use
of masks in the context of COVID-19».
10.Η από 14-7-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19
11.Guidelines for the implementation of nonpharmaceutical interventions against COVID-19;
ECDC;24 September 2020
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Βάσει των διαθέσιμων έως σήμερα επιδημιολογικών δεδομένων οι τρέχουσες
κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα ελέγχου πρόληψης διασποράς του SARS-Cov-2 στην
κοινότητα, περιλαμβάνουν:
 σωστή υγιεινή χεριών,
 φυσική απόσταση (κατά προτίμηση τουλάχιστον 2 μέτρων)
 χρήση προστατευτικής μάσκας,
 καλό αερισμό,
 απολύμανση επιφανειών,
 έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων και απομόνωσή τους καθώς και άμεση
ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Αναφορικά με τη χρήση προστατευτικής μάσκας, σύμφωνα με τα επιστημονικά
δεδομένα φαίνεται ότι, όταν αυτή χρησιμοποιείται συνολικά οδηγεί σε μείωση του βαθμού
μετάδοσης, και ως εκ τούτου του αριθμού των νέων κρουσμάτων. Αρκετές μελέτες σχετικά
με τη χρήση ιατρικών ή μη ιατρικών μασκών προσώπου στην κοινότητα παρείχαν
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου σε ατομικό
επίπεδο και σε επίπεδο πληθυσμού1. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μάσκες προσώπου είναι
αποτελεσματικές όχι μόνο στη μείωση της απελευθέρωσης των αναπνευστικών εκκρίσεων
(έλεγχος πηγής), αλλά και στην προστασία από μόλυνση (αυτοπροστασία) των ατόμων που
τις φορούν σωστά.
H χρήση μάσκας σύμφωνα με τη σχετική (5) ΚΥΑ στα καταστήματα εστίασης (π.χ.
εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια και καντίνες) είναι υποχρεωτική
και από το προσωπικό. Τονίζεται ότι, κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματικότητα
χρήσης της μάσκας είναι η σωστή εφαρμογή της, έτσι ώστε να μην αφήνει κατά το δυνατόν
κενά μεταξύ προσώπου και μάσκας. Κατά τη χρήση της μάσκας θα πρέπει να τηρούνται οι
οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή της (Παράρτημα Ι).
Επιπλέον, όπως αναφέρεται και στη σχετική (7) εγκύκλιο μας οι ασπίδες προσώπου
(face shields) προσφέρουν χαμηλότερο βαθμό προστασίας από τη μάσκα όσον αφορά την
πρόληψη της μετάδοσης σταγονιδίων. Ως εκ τούτου, οι ασπίδες προσώπου δεν
ισοδυναμούν με μάσκα και η χρήση τους γίνεται συμπληρωματικά με τις μάσκες
προστασίας. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ασπίδες προσώπου, πρέπει να
διασφαλιστεί η σωστή σχεδίαση που καλύπτει τις πλευρές του προσώπου και κάτω από το
πηγούνι καθώς και ο επαρκής καθαρισμός και απολύμανσή τους. Ασπίδες, που καλύπτουν
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μερικώς το πρόσωπο ή μόνο το στόμα και την μύτη (mouth shields) θα πρέπει να
αποκλείονται γιατί δεν προσφέρουν προστασία ούτε στον χρήστη ούτε σε άλλο άτομο και
δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μάσκα προστασίας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, η χρήση της μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και
δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες προστασίας όπως η φυσική απόσταση >1,5μ, η
αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον βήχα ή πτάρνισμα), η υγιεινή των
χεριών και η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

1.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 2, Κτήριο Βουλής των Ελλήνων, 10021
Αθήνα
2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ριζαρείου 1, ΤΚ 152 33 Χαλάνδρι
3. Ε.Ο.Δ.Υ. , Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
4. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας - Περιφερειακές Ενότητες
α. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας (έδρα Περιφέρεια)
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου
β.Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
5. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
6. Γραφείο Τύπου
7. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
8. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Τμήμα Β
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