11 Οκτωβρίου 2020

Κορονοϊός: Τα μέτρα που ισχύουν από Δευτέρα
στην Αττική – Οι περιοχές στο επίπεδο 3
Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες /
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία

Σε αυξημένη επιτήρηση η Αττική – Ποιες άλλες περιοχές βρίσκονται στο επίπεδο 3
και ποια τα μέτρα για ωράρια, συναθροίσεις και μάσκες
Αλλαγές στα μέτρα προφύλαξης κατά του κορονοϊού έρχονται από τη Δευτέρα
(12/10) στην Αττική. Από την επόμενη εβδομάδα το όριο ανά τραπέζι μειώνεται
στα 4 από τα 6 που ισχύει μέχρι σήμερα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς
πρώτου βαθμού, οπότε και το όριο ανεβαίνει στα +2 άτομα. Το εν λόγω μέτρο
ισχύει για όλες τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένης επιτήρησης.
Για την ώρα σε «επίπεδο 3» βρίσκονται η Αττική, η Αχαΐα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα,
τα Ιωάννινα, η Κοζάνη, η Καστοριά, η Πέλλα, το Ηράκλειο, η Θήρα, η Σάμος, η
Μυτιλήνη κι η Ζάκυνθος.
Τι ισχύει για τα ωράρια των σούπερ μάρκετ και τις αγορές
Για το«επίπεδο 1» («ετοιμότητας», πράσινο) και το «επίπεδο 2» («επιτήρησης»,

κίτρινο), το ωράριο στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ,
φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κ.ο.κ.), παραμένει ως έχει δηλαδή, από τις 8:00
το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ το Σάββατο οι
υπεραγορές τροφίμων θα λειτουργούν από τις 8:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ.
Ωστόσο, στο «επίπεδο 3» («αυξημένης επιτήρησης», πορτοκαλί) αναφέρεται η
πρόβλεψη για διευρυμένο ωράριο, όπως ίσχυε στη χώρα μας κατά την περίοδο του
πρώτου κύματος της επιδημίας.
Επίπεδο 1
Μάσκα
Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας
Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμό
*ειδικότεροι κανόνες μπορεί να προβλέπονται για συγκεκριμένους χώρους, όπως
κατωτέρω
Συναθροίσεις
Λήψη μέτρων για περιορισμό συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική
κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.
Μέχρι 100 άτομα με μάσκες
Τήρηση απόστασης 1.5 μ
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Μάσκα στο προσωπικό & τους επισκέπτες
Περιορισμός επισκεπτηρίου βάσει ειδικών πρωτοκόλλων
Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα
Μάσκα στο προσωπικό & σε όλους τους εισερχόμενους
ΚΥΤ προσφύγων
Ελεύθερη διακίνηση των φιλοξενουμένων μέχρι του 15% ανά ώρα, με ανώτατο
όριο τους 1.000 ημερησίως, με βάση τις οδηγίες του διοικητή
Σχολεία

Μάσκα από 4 ετών και άνω
Πανεπιστήμια
Μάσκα
έως 50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφιθέατρα
Τηλε-εκπαίδευση
Συνέδρια/Εκθέσεις
Μάσκα
Σε εσωτερικό χώρο: 1 άτομο ανά 5 τ.μ., έως 200 καθήμενοι
Χώροι Λατρείας
1 άτομο ανά 5 τ.μ. και έως 200 άτομα, καθήμενοι με μάσκα
Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία:
1,5 μέτρο απόσταση
Μάσκα για τον ξεναγό και τους εργαζόμενους
Κλειστά μουσεία:
2 μέτρα απόσταση
1 άτομο ανά 10 τ.μ.
Ομαδικές ξεναγήσεις έως 20 άτομα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους
Συναυλιακοί χώροι, Θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστατικές τέχνες (μόνο
καθήμενοι)
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής
65% πληρότητα

Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Λειτουργία μέχρι 31/10/2020
Κλειστοί χώροι

65% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίων μέγιστος αριθμός καθημένων 500
Κινηματογραφικές προβολές
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής

65% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Λειτουργία μέχρι 31/10/2020
Κλειστοί χώροι
65% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας σε πρόβες, υποχρεωτική χρήση μάσκας όσων δεν είναι
στην σκηνή γυρίσματος
1,5 μέτρο απόσταση για ηθοποιούς – 2 μέτρα απόσταση για χορωδίες/ πνευστά σε
πρόβες
Καταγραφή εισερχομένων – εξερχομένων

Παιδότοποι (κλειστοί)
1 παιδί ανά 5 τ.μ.
Yποχρεωτική χρήση μάσκας (>2 ετών)
1 συνοδός ανά παιδί.
Συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής
Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων υγιεινής
Κέντρα

διασκέδασης

συμπεριλαμβανομένων

χώρων

δεξιώσεων,

μπαρ

(μόνο

καθήμενοι σε τραπέζια)
Μόνο καθήμενοι

6 άτομα ανά τραπέζι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 500 καθήμενοι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 65% : του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 200 καθήμενοι
Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 01.00-05.00

Μουσικές σκηνές
Μόνο καθήμενοι
6 άτομα ανά τραπέζι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 500 καθήμενοι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 65% : του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 200 καθήμενοι
Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 01.00-05.00
Εστίαση
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
6 άτομα ανά τραπέζι
Πληρότητα 80% (ανοικτός – κλειστός) της ωφέλιμης επιφάνειας
Αποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)
Κλειστά 01:00-05:00 (εξαιρείται Take away – delivery με απαγόρευση πώλησης
αλκοόλ)
Μεταφορές

Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο
αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ
65% σε ΜΜΜ
80% σε πλοία
Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)
Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές.
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση (συνημμένος πίνακας)
Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες
Γυμναστήρια
Υποχρεωτική χρήση Μάσκας στο προσωπικό
Υποχρεωτική χρήση Μάσκας κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου.

Εξαιρούνται η ομαδική και ατομική άσκηση με τήρηση αποστάσεων 2μ
1 άτομο ανά 5 τ.μ.
Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,
ιχθυπωλεία κοκ)
Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)
1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)
Λαϊκές αγορές
3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους
Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες Αγορές κλπ
Κανονική λειτουργία με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους
Λιανεμπόριο
Μάσκα υποχρεωτική για όλους
Περιορισμός βάσει εμβαδού.
1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)
Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κλπ
Μάσκα σε προσωπικό και πελάτες
Μέτρα περιορισμού βάσει εμβαδού (σχετική ΚΥΑ).
Κατάργηση αναμονής.
Σύσταση για ραντεβού
Δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
Χρήση μάσκας σε εργαζόμενους και κοινό
Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες/αυξημένου κινδύνου με
απασχόληση back office ή εξ αποστάσεως

Δικαιοσύνη
Μέχρι 40 άτομα στην αίθουσα
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
Μέτρα

σε

συνεννόηση

με

τις

διοικήσεις

των

δικαστηρίων

για

αποφυγή

συγχρωτισμού σ

Επίπεδο 2
Μάσκα
Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας
Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμό
*ειδικότεροι κανόνες μπορεί να προβλέπονται για συγκεκριμένους χώρους, όπως
κατωτέρω
Συναθροίσεις
Λήψη μέτρων για περιορισμό συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική
κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.
Μέχρι 50 άτομα με μάσκες
Τήρηση απόστασης 1.5 μ
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Μάσκα στο προσωπικό & τους επισκέπτες
Περιορισμός επισκεπτηρίου βάσει ειδικών πρωτοκόλλων
Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα
Μάσκα στο προσωπικό & σε όλους τους εισερχόμενους
Ένας συνοδός ανά ασθενή

Περιορισμός* των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 20%
*Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά
ΚΥΤ προσφύγων
Ελεύθερη διακίνηση των φιλοξενουμένων μέχρι του 15% ανά ώρα, με ανώτατο
όριο τους 750 ημερησίως, με βάση τις οδηγίες του διοικητή
Σχολεία
Μάσκα από 4 ετών και άνω
Πανεπιστήμια
Μάσκα
έως 50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφιθέατρα
Τηλε-εκπαίδευση
Συνέδρια/Εκθέσεις
Μάσκα
Σε εσωτερικό χώρο: 1 άτομο ανά 10 τ.μ τουλάχιστον, έως 100 καθήμενοι
Χώροι Λατρείας
1 άτομο ανά 10 τ.μ.και έως 100 άτομα, καθήμενοι με μάσκα
Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία:
1,5 μέτρο απόσταση
Μάσκα για τον ξεναγό και τους εργαζόμενους
Κλειστά μουσεία:
2 μέτρα απόσταση
1 άτομο ανά 15 τ.μ.
Ομαδικές ξεναγήσεις έως 10 άτομα
Συναυλιακοί χώροι, Θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστατικές τέχνες (μόνο

καθήμενοι)
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής

50% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Λειτουργία μέχρι 31/10/2020
Κλειστοί χώροι

50% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Αναστολή διενέργειας σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίων
Κινηματογραφικές προβολές
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής
50% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Λειτουργία μέχρι 31/10/2020
Κλειστοί χώροι
50% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας σε πρόβες, υποχρεωτική χρήση μάσκας όσων δεν είναι
στην σκηνή γυρίσματος

1,5 μέτρο απόσταση για ηθοποιούς – 2 μέτρα απόσταση για χορωδίες/ πνευστά σε
πρόβες
Καταγραφή εισερχομένων – εξερχομένων
Παιδότοποι (κλειστοί)
1 παιδί ανά 5 τ.μ. έως 50 παιδιά
Yποχρεωτική χρήση μάσκας (>2 ετών)
1 συνοδός ανά παιδί.
Συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής.
Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων υγιεινής
Κέντρα

διασκέδασης

συμπεριλαμβανομένων

χώρων

δεξιώσεων,

μπαρ

(μόνο

καθήμενοι σε τραπέζια)
Μόνο καθήμενοι
6 άτομα ανά τραπέζι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 300 καθήμενοι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 50% : του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 150 καθήμενοι
Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 00.30-05.00
Μουσικές σκηνές
Μόνο καθήμενοι

4 άτομα ανά τραπέζι

Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 50% του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 200 καθήμενοι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 50% : του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 100 καθήμενοι
Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 00.30-05.00
Εστίαση
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
6 άτομα ανά τραπέζι
Στην εστίαση κατά την αναμονή μάσκα.
Πληρότητα 65% της ωφέλιμης επιφάνειας
Αποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)
Κλειστά 00:30-05:00 (εξαιρείται Take away – delivery με απαγόρευση πώλησης
αλκοόλ)
Μεταφορές

Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο
αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ
50% σε ΜΜΜ
Υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ.
65% σε πλοία
Μέχρι 3 επιβάτες σε taxi
Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)

Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές
Μείωση

στο

75%

του

μέγιστου

αριθμού

αθλουμένων

ανά

εγκατάσταση

(συνημμένος πίνακας)
Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες
Γυμναστήρια
Υποχρεωτική χρήση Μάσκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του
γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς
και στην ομαδική άσκηση.
Εξαιρούνται η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση αποστάσεων 2μ
1 άτομο ανά 10 τ.μ.
Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,
ιχθυπωλεία κοκ)
Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)
1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)
Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια
Λαϊκές αγορές
65% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
Λειτουργία παράλληλων αγορών
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους
Εμποροπανηγύρεις- Κυριακάτικες Αγορές κλπ
50% των πωλητών με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους
Λιανεμπόριο
Μάσκα υποχρεωτική για όλους
Περιορισμός βάσει εμβαδού

1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)
Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κλπ
Μάσκα σε προσωπικό και πελάτες
Μέτρα περιορισμού βάσει εμβαδού (σχετική ΚΥΑ)
Κατάργηση αναμονής.
Μόνο με ραντεβού
Δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό
Υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου
κινδύνου ομάδα
Δικαιοσύνη
Μέχρι 30 άτομα στην αίθουσα
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
Μέτρα

σε

συνεννόηση

με

τις

διοικήσεις

των

δικαστηρίων

για

αποφυγή

συγχρωτισμού
στις γραμματείες
Επίπεδο 3
Μάσκα
Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας
Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμό
Συναθροίσεις
Λήψη μέτρων για περιορισμό συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική
κατάσταση
των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας .

Έως 9 άτομα με μάσκες
Τήρηση απόστασης 1.5 μ
Σύσταση για περιορισμό επισκέψεων από άτομα διαφορετικών νοικοκυριών
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
Μάσκα στο προσωπικό
Αναστολή επισκεπτηρίου
Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα
Μάσκα στο προσωπικό & σε όλους τους εισερχόμενους
Ένας συνοδός ανά ασθενή
Περιορισμός* των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 40%
*Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά
ΚΥΤ προσφύγων
Αναστολή εξόδου
Σχολεία
Μάσκα από 4 ετών και άνω
Πανεπιστήμια
Μάσκα
έως 50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφιθέατρα
Τηλε-εκπαίδευση
Συνέδρια/Εκθέσεις
Μάσκα
Σε εσωτερικό χώρο: 1 άτομο ανά 15 τ.μ τουλάχιστον, έως 50 καθήμενοι
Αναστολή λειτουργίας εκθέσεων

Χώροι Λατρείας
1 άτομο ανά 15 τ.μ.και έως 50 άτομα, καθήμενοι με μάσκα
Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία:

1,5 μέτρο απόσταση
Μάσκα για όλους
Κλειστά μουσεία:
2 μέτρα απόσταση
1 άτομο ανά 20 τ.μ.
Απαγόρευση ομαδικών ξεναγήσεων
Yποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους
Συναυλιακοί χώροι, Θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστατικές τέχνες (μόνο
καθήμενοι)
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής
30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Λειτουργία μέχρι 31/10/2020
Κλειστοί χώροι
30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Αναστολή διενέργειας σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίων

Κινηματογραφικές προβολές
Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής
30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Λειτουργία μέχρι 31/10/2020
Κλειστοί χώροι

30% πληρότητα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα
Yποχρεωτική χρήση μάσκας σε πρόβες, υποχρεωτική χρήση μάσκας όσων δεν είναι
στην σκηνή γυρίσματος
4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον σε πρόβες
Καταγραφή εισερχομένων – εξερχομένων
Παιδότοποι (κλειστοί)
1 παιδιά ανά 10 τ.μ. έως 20 παιδιά
Yποχρεωτική χρήση μάσκας (>2 ετών)
1 συνοδός ανά παιδί.
Συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής.
Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων υγιεινής
Κέντρα

διασκέδασης

καθήμενοι σε τραπέζια)

συμπεριλαμβανομένων

χώρων

δεξιώσεων,

μπαρ

(μόνο

Χωρίς ζωντανή μουσική -Μόνο καθήμενοι
4 άτομα ανά τραπέζι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού
της
άδειας με μέγιστο 150 καθήμενοι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 30% : του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 90 καθήμενοι
Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 00.00-05.00
Μουσικές σκηνές
Μόνο καθήμενοι
4 άτομα ανά τραπέζι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 100 καθήμενοι
Χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 20% του πιθανού πληθυσμού
της άδειας με μέγιστο 50 καθήμενοι
Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζια
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
Κλειστά 00.00-05.00
Εστίαση
Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό
4 άτομα ανά τραπέζι
Πληρότητα 50% της ωφέλιμης επιφάνειας
Αποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)

Κλειστά 00.00-05:00 (εξαιρείται Take away – delivery με απαγόρευση πώλησης
αλκοόλ)
Μεταφορές
Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο
αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης
Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα ΜΜ
50% σε ΜΜΜ
Υποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ.
50% σε πλοία
Μέχρι 2 επιβάτες σε taxi
Περιορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 4 άτομα
Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)
Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές
Μείωση

στο

50%

του

μέγιστου

αριθμού

αθλουμένων

ανά

εγκατάσταση

(συνημμένος πίνακας)
Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνες
Εσωτερικοί χώροι: Ατομική αθλητική προπόνηση, σύμφωνα με τους κανόνες των
γυμναστηρίων
Γυμναστήρια
Υποχρεωτική χρήση Μασκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του
γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς
και στην ομαδική άσκηση
Εξαιρούνται η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση αποστάσεων 2μ
1 άτομο ανά 15 τμ
Απαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων κλπ

Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία,
ιχθυπωλεία κοκ)
Υποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)
1 άτομο ανά 10 τ.μ.(4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον
Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια
Διευρυμένο ωράριο
Λαϊκές αγορές
50% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
Λειτουργία παράλληλων αγορών
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους
Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες Αγορές κλπ
Αναστολή λειτουργίας
Λιανεμπόριο
Μάσκα υποχρεωτική για όλους
Περιορισμός βάσει εμβαδού
1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)
Ωράριο λειτουργίας
Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κλπ
Μάσκα σε προσωπικό και πελάτες
Μέτρα περιορισμού βάσει εμβαδού (σχετική ΚΥΑ)
Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας
Μόνο με ραντεβού
Δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζόμενους και κοινό

Τηλεργασία στο 40% ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη /αυξημένου κινδύνου ομάδα
Δικαιοσύνη
Μέχρι 20 άτομα στην αίθουσα
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
Μέτρα

σε

συνεννόηση

με

τις

διοικήσεις

των

δικαστηρίων

για

αποφυγή

συγχρωτισμού στις γραμματείες
Την

ίδια

ώρα

στην Μεσσηνία οι

επιχειρηματίες

δηλώνουν

έτοιμοι

να

συμμορφωθούν με το ωράριο του επιπέδου ετοιμότητας (πράσινο) που ορίζει
κλείσιμο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
Παράλληλα,

σύμφωνα

με

την

ΕΡΤ

σε

ανάστάτωση

δηλώνουν

ωστόσο

επιχειρηματίες των Σερρών με το νέο ωράριο που από Δευτέρα «δοκιμάζει τον
κλάδο αναψυχής», όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Εστιατόρων του νομού, Σωτήρης
Κοτσαμπάς, ενώ την ίδια ώρα στην Αρκαδία περιοριστικά μέτρα τίθενται σε ισχύ
για τον περιορισμό του κορονοιού, ενώ άρση των μέτρων αποφασίστηκε στην
Κεντρική Μακεδονία.
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