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28/05/21

  

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση:

  

Διευκρινίζεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self-test) 
διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης
εργαζόμενου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την
ημέρα διενέργειάς του.
Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της
εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

  

Όπως έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας, για την εβδομάδα από 24.05.2021
έως 30.05.2021 οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται  και να δηλώνουν το αποτέλεσμα
του self test  οποιαδήποτε μέρα έως και 30.05.2021. Η περίοδος ισχύος
του εν λόγω  test, 
σύμφωνα και με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε μία εβδομάδα από την ημέρα
διενέργειάς του.

  

Συνεπώς για την εβδομάδα από 31.05.2021 έως 06.06.2021 οι εργαζόμενοι
υποβάλλονται και δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test 
μετά την παρέλευση επταημέρου
από τη διενέργεια του 
test
της προηγούμενης εβδομάδας
.

  

Παράδειγμα: Αν ο εργαζόμενος, για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021,υποβλήθη
κε και δήλωσε το αποτέλεσμα self test την Τετάρτη 26.05.2021, 
το 
test
έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή 
έως την ερχόμενη Τετάρτη, 02.06.2021.
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Αν ο εργαζόμενος πρόκειται να απασχοληθεί με φυσική παρουσία την Τετάρτη 02.06.2021,
π.χ. από 8:00 π.μ.– 16:00 μ.μ. υποχρεούται να  έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο και να
έχει δηλώσει το αποτέλεσμα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ανάληψη
υπηρεσίας, δηλ. την Τρίτη 01.06.2021, από 8:00 π.μ. και μετά και σε κάθε περίπτωση πριν
την προσέλευσή του/ης στην εργασία.

  

  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Υπενθυμίζεται ότι λειτουργία του Συστήματος Διάθεσης Self Tests θα ανασταλεί από το
Σάββατο 5.6.2021 στις 17:00 έως τη Δευτέρα 7.6.2021 στις 8:00.  

Επισυνάπτεται ενημερωτικό έντυπο για ανάρτησή του στην πρόσοψη των φαρμακείων.

                               ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SELF TESTS 31/05-05/06   
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https://www.fsth.gr/dat/E941C5DB/file.pdf

