
                            
 

                               Σφνδεςμοσ Εργολάβων  

                  Υδραυλικών Νομοφ Θεςςαλονίκησ  
 

 

Σφνδεςμοσ Εργολάβων Υδραυλικών Νομοφ Θεςςαλονίκησ  
Ολφμπου 115 (1οσ Όροφοσ), Τ.Κ. 546 35, Θεςςαλονίκη 

Τηλ. : 2310 213558 - Φαξ. : 2310 245903 
www.seyth.gr  –  info@seyth.gr 

Σελίδα 1 από 1 
 

Αρ. Πρωτ. : 0962 
Θεςςαλονίκη : 17/03/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδροσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συνδζςμου Εργολάβων Θερμοχδραυλικϊν Ν. 
Θεςςαλονίκθσ, με αίςκθμα ευκφνθσ και ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθν υγεία όλων μασ – των Πολιτϊν, των 
Επαγγελματιϊν και των Εργαηομζνων. Λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ, ςχετικά με 
τθν εξάπλωςθ του κορωνοϊοφ (COVID-19). 

Ωσ εκ τοφτου, ςυνιςτοφμε ςτουσ ςυναδζλφουσ μζλθ του Συνδζςμου μασ και μθ, αλλά και ςτουσ 
πολίτεσ του νομοφ μασ, να τθροφν όλα τα μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ, ςε οποιαδιποτε υδραυλικι 
εργαςία υλοποιοφν. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ςυνάδελφοι υδραυλικοί ςε περίπτωςθ επιςκζψεων (π.χ. λόγω βλάβθσ) 
είτε ςε οικίεσ, είτε ςε επαγγελματικοφσ χϊρουσ, κα πρζπει να φοροφν Μάςκα, Γάντια, να πλζνουν 
καλά και να απολυμαίνουν τα χζρια τουσ κατά την είςοδο και ζξοδο τουσ από το χώρο εργαςίασ, 
καθώσ και τηροφνται οι αποςτάςεισ αςφαλείασ μεταξφ μασ τουλάχιςτον 2 μζτρα. 

Ακόμη, πρζπει να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ των ςυνεργείων ςε οικοδομζσ ή εργοτάξια, 
αλλά και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα Μζτρα Ατομικήσ Προςταςίασ (Μ.Α.Π.) για την 
μεταφορά αυτών ςτουσ χώρουσ εργαςίασ. 

Με βάςθ τα παραπάνω, καλοφμε όλουσ τουσ πολίτεσ (ιδιϊτεσ ι επαγγελματίεσ) να επιδείξουν 
ςφνεςθ, κατανόθςθ και υπομονι αυτζσ τισ δφςκολεσ ϊρεσ, ϊςτε να μπορζςουμε να επιτελζςουμε 
απρόςκοπτα το ζργο μασ και με αςφάλεια. 

Τζλοσ, ςε ςφμπνοια με τισ οδθγίεσ του Υπουργείου Υγείασ και του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 
Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Ο.Δ.Υ.) ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ όςο το δυνατόν περιςςότερο, ϊςτε να προςτατεφςουμε 
αρχικά τισ ευπακείσ ομάδεσ, τα παιδιά μασ, αλλά και τουσ εαυτοφσ μασ. Η ςωςτι πρόλθψθ και θ 
αςφαλισ εργαςία, μασ προφυλάςςει όλουσ. 

Για οποιαδιποτε χρειαςτείτε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου παραμζνουν ςτθν διάκεςθ 
ςασ. 

Για το Διοικητικό υμβούλιο. 
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