Αθήνα 13 Μαπηίος 2020
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δνημέπωζη καηαναλωηών και επισειπήζεων ηποθίμων
"ο νέορ κοπωνοϊόρ SARS-CoV-2 – ηα ηπόθιμα – ηα μέηπα πποθύλαξηρ"
Σην πιαίζην ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ έρεη ιάβεη ε θπβέξλεζε γηα ηε απνθπγή ηεο
δηάδνζεο ηνπ λένπ θνξσλντνύ SARS-CoV-2 ζηε ρώξα, ν ΕΦΕΤ ελεκεξώλεη ηνπο
θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ γηα ηα αθόινπζα :
Α. Μη ύπαπξη ενδείξεων μεηάδοζηρ ηος νέος κοπωνοϊού SARS-CoV-2 μέζω ηων
ηποθίμων
Επηζηήκνλεο θαη Αξρέο ζε όιν ηνλ θόζκν παξαθνινπζνύλ ηελ εμάπισζε ηνπ θνξσλντνύ
SARS-CoV-2 θαη δελ έρνπλ ππάξμεη έσο ζήκεξα αλαθνξέο κεηάδνζεο κέζσ ησλ
ηξνθίκσλ.
Σύκθσλα κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο Επξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Τξνθίκσλ
(EFSA)

(https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-

transmission-route) ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζε πξνεγνύκελεο εζηίεο
ινηκώμεσλ από παξόκνηνπο θνξσλντνύο (SARS-CoV, MERS-CoV), δείρλνπλ όηη δελ
ζεκεηώζεθε κεηάδνζε κέζσ θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ. Πξνο ην παξόλ, δελ ππάξρνπλ
ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ λα απνδεηθλύεηαη όηη ν λένο θνξσλντόο είλαη δηαθνξεηηθόο από
ηνπο πξνεγνύκελνπο όζνλ αθνξά ηε κεηάδνζή ηνπ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ.
Τν Επξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Ειέγρνπ Νόζσλ (ECDC) δήισζε όηη ν ηόο
εμαπιώλεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν, θπξίσο κέζσ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ κε
ζηαγνλίδηα από κνιπζκέλα άηνκα πνπ θηεξλίδνληαη, βήρνπλ ή εθπλένπλ.
Επηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκό Αμηνιόγεζεο Επηθηλδπλόηεηαο ηεο Γεξκαλίαο
(BfR), επί ηνπ παξόληνο δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη έρνπλ κνιπλζεί άλζξσπνη κε ηνλ λέν
ηύπν θνξσλντνύ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ. Δελ ππάξρνπλ, επίζεο, γλσζηέο
αλαθνξέο ζρεηηθά κε ινηκώμεηο από άιινπο θνξσλντνύο πνπ νθείινληαη ζε θαηαλάισζε
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ηξνθίκσλ ή ζε επαθή κε μεξέο επηθάλεηεο. Η κεηάδνζε κέζσ επηθαλεηώλ πνπ έρνπλ
πξόζθαηα κνιπλζεί από ηνύο είλαη, παξόια απηά, δπλαηή κέζσ κνιύλζεσλ από ηηο
απνρξέκςεηο. Ωζηόζν, απηό είλαη πηζαλό λα ζπκβεί κόλν ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα
κεηά ηε κόιπλζε, ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο ζηαζεξόηεηαο ησλ θνξσλντώλ ζην
πεξηβάιινλ.
Σύκθσλα κε ηελ Eζληθή Αξρή γηα ηελ Υγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ Τξνθίκσλ, ην
Πεξηβάιινλ θαη ηελ Εξγαζία ηεο Γαιιίαο (ΑΝSES), κε ηελ έσο ζήκεξα γλώζε, απνθιείεηαη
ε άκεζε κεηάδνζε ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 κέζσ ηεο πεπηηθήο νδνύ. Καη' αλαινγία κε
άιινπο γλσζηνύο θνξσλντνύο, απηόο ν ηόο είλαη επαίζζεηνο ζηηο ζεξκνθξαζίεο
καγεηξέκαηνο. Έηζη, ε ζεξκηθή επεμεξγαζία ζηνπο 63°C γηα 4 ιεπηά κεηώλεη ηε κόιπλζε
ελόο πξντόληνο δηαηξνθήο.
Β. Δνημέπωζη για ηιρ επισειπήζειρ ηποθίμων και ηοςρ σειπιζηέρ ηποθίμων
Ο ΕΦΕΤ, ζε ζπλέρεηα ησλ κέηξσλ πνπ πήξε ε πνιηηεία κέζσ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ,
ζπληζηά ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ απμεκέλε επαγξύπλεζε θαη ιήςε πξόζζεησλ κέηξσλ
γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθήο πγηεηλήο θαη αζθαινύο παξαγσγήο θαη
δηάζεζεο/έθζεζεο ησλ ηξνθίκσλ.
Σην πιαίζην απηό ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζε ζέκαηα όπσο :


Εθαξκνγήο ζρνιαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνύ – απνιύκαλζεο ησλ ρώξσλ
παξαζθεπήο, απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ, ησλ ρώξσλ πγηεηλήο θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ ηεο επηρείξεζεο, κε θαηάιιεια θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά.



Έγθαηξεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ.



Οξζήο εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο κπνθηνλίαο – απεληόκσζεο.

Επηπιένλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε
ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί
απαξέγθιηηα. Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη :


Να εθαξκόδεηαη πνιηηηθή απαγόξεπζεο ρεηξηζκνύ ηξνθίκσλ από αζζελείο
εξγαδόκελνπο κε επίπησζε ζηα ηξόθηκα.



Τν πξνζσπηθό πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ρώξν παξαγσγήο ή έξρεηαη ζε επαθή κε ηα
ηξόθηκα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά πγείαο ζε ηζρύ.



Να ππάξρεη θαηάιιεινο θαη θαζαξόο ηκαηηζκόο γηα ην πξνζσπηθό.

Όζνλ αθνξά ηηο νδεγίεο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή, ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ζηηο
δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη αθνξνύλ :
Κεθηζίαο 124 & Ιαηξίδνπ 2 11526 Αζήλα Τει. 213-2145800 Fax 213-2145860
E-mail info@efet.gr Web Site www.efet.gr

2

Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ


Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ.



Πξηλ ην ρεηξηζκό έηνηκνπ πξνο θαηαλάισζε ηξνθίκνπ.



Πξηλ θαη κεηά ηελ ρξήζε γαληηώλ (ηα γάληηα ζα πξέπεη λα είλαη κίαο ρξήζεσο θαη λα
αληηθαζίζηαληαη όηαλ ιεξσζνύλ ή ζρηζηνύλ ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα).



Μεηά ηελ επαθή κε καιιηά, κύηε, πξόζσπν ή ζηόκα.



Μεηά από ρεηξηζκό ή πξνεηνηκαζία σκνύ ηξνθίκνπ.



Μεηά από ρεηξηζκό απνξξηκκάησλ.



Μεηά από εθαξκνγή θαζαξηζκώλ.



Μεηά από ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο.



Μεηά από θύζεκα ηεο κύηεο, θηέξληζκα ή βήρα.



Μεηά από ην θαγεηό, ην πνηό ή ην θάπληζκα.



Μεηά από ρεηξηζκό ρξεκάησλ.

Σηέγλσκα ησλ ρεξηώλ κε ραξηί κηαο ρξήζεο.
Απνιύκαλζε ησλ ρεξηώλ κε θαηάιιειν απνιπκαληηθό.
Γ. Δνημέπωζη για ηοςρ καηαναλωηέρ
Παξόιν πνπ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε κεηάδνζε ηνπ λένπ θνξσλντνύ SARS-CoV-2
κέζσ ησλ ηξνθίκσλ ή/θαη εηζαγόκελσλ πξντόλησλ, ππελζπκίδεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ε
απζηεξή ηήξεζε ησλ γεληθώλ θαλόλσλ θαζεκεξηλήο πγηεηλήο, όπσο ην ζρνιαζηηθό
πιύζηκν ησλ ρεξηώλ, θαζώο επίζεο θαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ νξζήο πγηεηλήο
πξαθηηθήο θαηά ηελ παξαζθεπή θαη ην ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ. Επηζεκαίλεηαη όηη έλα
κνιπζκέλν άηνκν κπνξεί λα κνιύλεη ηα ηξόθηκα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ή ην ρεηξηζκό
ηνπο κε βξώκηθα ρέξηα ή εθζέηνληάο ηα ζε κνιπζκαηηθά ζηαγνλίδηα όηαλ βήρεη ή/θαη
θηεξλίδεηαη.

Η

ζσζηή

εθαξκνγή

ησλ

θαιώλ

πξαθηηθώλ

πγηεηλήο

είλαη

έλαο

απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξόιεςεο ηεο κόιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε ηνλ θνξσλντνύ
SARS-CoV-2.
Καινύληαη νη θαηαλαισηέο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαηά ηηο αγνξέο ή/θαη ηελ
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ.
Διδικόηεπερ οδηγίερ για ηην ηήπηζη ηων κανόνων οπθήρ ςγιεινήρ ππακηικήρ καηά
ηην παπαζκεςή και ηο σειπιζμό ηων ηποθίμων δίνονηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος ΔΦΔΤ :
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Απνθεύγνληαο ηα ηξνθηκνγελή λνζήκαηα :
http://www.efet.gr/files/F12562_Binder10.pdf.



Αζθαιήο πξνεηνηκαζία γεπκάησλ ζην ζπίηη :
http://www.efet.gr/files/F12938_Binder16.pdf.



Φεηξηζκνί ηξνθίκσλ ζην ζπίηη :
http://www.efet.gr/files/F12879_Binder15.pdf.



Πξνεηνηκαζία θαη ςήζηκν θξεάησλ ζε ςεζηαξηέο :
http://www.efet.gr/files/F12617_Binder11.pdf.

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και ζύνδεζμοι από Δθνικέρ και Δςπωπαϊκέρ απσέρ :


Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ λέν θνξσλντό δίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εζληθνύ
Οπγανιζμού Γημόζιαρ Υγείαρ-ΔΟΓΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid19/), ελώ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη
πξνζηαζίαο δίλνληαη επηπξόζζεηα ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ θάησζη θνξέσλ :
 Υποςπγείο Υγείαρ (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-

ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6652-odhgiesprostasias-apo-anapneystikh-loimwksh-apo-to-neo-koronaio).
 Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ

(https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies).


Δςπωπαϊκή Απσή για ηην αζθάλεια ηων ηποθίμων – ΔFSA
(https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-ortransmission-route).



Παγκόζμιορ Οπγανιζμόρ Υγείαρ – WHO
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019).



Δθνική Απσή για ηην Υγιεινή και ηην Αζθάλεια ηων Τποθίμων, ηο Πεπιβάλλον
και ηην Δπγαζία ηηρ Γαλλίαρ – ANSES (https://www.anses.fr/fr/content/covid-19le-r%C3%B4le-potentiel-des-animaux-domestiques-et-des-aliments-dans-latransmission-du).



Οπγανιζμόρ Αξιολόγηζηρ Δπικινδςνόηηηαρ ηηρ Γεπμανίαρ (BfR)
(https://www.bfr.bund.de/cm/349/can-the-new-type-of-coronavirus-be-transmittedvia-food-and-toys.pdf).

Ο ΕΦΕΤ παξαθνινπζεί ηηο επίζεκεο αλαθνηλώζεηο θαη απνθάζεηο ησλ αξκόδησλ
Επξσπατθώλ θαη Εζληθώλ αξρώλ θαη κε λεόηεξεο αλαθνηλώζεηο ζα ελεκεξώλεη
θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο γηα θάζε λεόηεξε εμέιημε.
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