
 

  
Για λεπτομέρειες και υποστηρικτικό υλικό, συμβουλευτείτε το πλήρες έγγραφο καθοδήγησης στο 
www.fip.org/coronavirus 
Αυτό το έγγραφο βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία και σε συστάσεις αξιόπιστων οργανισμών κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. 
Θα ενημερώνεται όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες γνώσεις.26 Μαρτίου 2020. 
 

 
Δημόσιος χώρος 
1. Η πρόσβαση σε προϊόντα από τους πελάτες θα πρέπει να περιορίζεται για να αποφευχθεί η επαφή πολλών ατόμων 
με τα προϊόντα αυτά. Μόνο το προσωπικό του φαρμακείου, πρέπει να έχει πρόσβαση. 
 
Στον πάγκο 
1. Όποτε είναι δυνατόν, διαθέστε έναν υπάλληλο ανά σταθμό ή τοποθεσία στον πάγκο και αποφύγετε ανταλλαγές. 
2. Φυλάσσετε μόνο τα απαραίτητα αντικείμενα στον πάγκο. 
3. Σκουπίστε και απολυμάνετε τον πάγκο μετά από κάθε πελάτη/ασθενή. 
4. Να έχετε στη διάθεσή σας ένα αλκοολούχο διάλυμα για να απολυμάνετε τα χέρια σας μετά την εξυπηρέτηση κάθε 
ασθενούς/πελάτη. 
5. Εάν είναι δυνατόν, ενθαρρύνετε τους ασθενείς να παραγγείλουν τα φάρμακά τους μέσω της ιστοσελίδας του 
φαρμακείου και να παραδοθούν στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας τους. 
 
Κοινωνική αποστασιοποίηση 
1. Περιορίστε τον αριθμό των ασθενών/πελατών που εισέρχονται στο φαρμακείο. 
2. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου (κατά προτίμηση μεγαλύτερη) όταν εξυπηρετείτε έναν ασθενή. 
3. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας δίσκος για τη συλλογή συνταγών, την παράδοση φαρμάκων 
και την επεξεργασία οποιασδήποτε πληρωμής προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η απόσταση. 
4. Συμβουλέψτε τους ασθενείς να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ τους ενώ περιμένουν και 
χρησιμοποιήστε ταινία σήμανσης στο πάτωμα για να υποδείξετε πού πρέπει να στέκονται. 
 
Επίσκεψη σε φαρμακείο 
1. Συμβουλεύστε τους ασθενείς/πελάτες να αποφεύγουν τη μακρά παραμονή στο φαρμακείο. 
2. Συμβουλεύστε τους ασθενείς/πελάτες να αποφύγουν την επίσκεψη στο φαρμακείο εάν είναι ηλικιωμένοι ή έχουν 
συννοσηρότητα. Εάν είναι δυνατόν, οι ασθενείς αυτοί πρέπει να ζητούν από ένα μέλος της οικογένειας, έναν φίλο ή 
έναν γείτονα να πάνε στο φαρμακείο αντί για αυτούς. 
 
Συστάσεις για φαρμακευτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες στο φαρμακείο 
1. Κατά τη διενέργεια αναλύσεων παρά τη κλινη του ασθενούς (π.χ. μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλη, 
γλυκαιμίας, τεστ εγκυμοσύνης), χορήγηση εμβολίων ή ενέσιμων ή παροχή οποιονδήποτε άλλων υπηρεσιών που 
απαιτούν άμεση επαφή με έναν ασθενή, πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα προστατευτικά μέτρα, όπως ως χρήση 
μάσκας και γαντιών. 
2. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να χρειαστεί να περιοριστούν ή να διακοπεί εάν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία της ομάδας (π.χ. εάν ο ασθενής έχει συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης). 
 
Συστάσεις για την ομάδα του φαρμακείου 
1. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των φαρμακευτικών δραστηριοτήτων, εάν είναι δυνατόν, χωρίστε την ομάδα σε 
βάρδιες (για παράδειγμα, πρωί και απόγευμα), με ένα σύντομο ενδιάμεσο κλείσιμο για την απολύμανση ολόκληρου 
του φαρμακείου, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη κάθε βάρδιας δεν έχουν επαφή μεταξύ τους κατά τις αλλαγές βάρδιας. 
2. Οι εργαζόμενοι με καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό τους σύστημα πρέπει να χρησιμοποιούν 
μάσκες και κατά προτίμηση να εκτελούν καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης. Τα μέτρα υγιεινής των χεριών πρέπει 
να ενισχυθούν. 
3. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αλλάζουν συχνότερα τις εργαστηριακές ποδιές. 
4. Πρέπει να αποφεύγετε να φοράτε αξεσουάρ, όπως βραχιόλια, ρολόγια και δαχτυλίδια. 
5. Όποτε είναι απαραίτητο να φοράτε μάσκα, η υγιεινή και η απολύμανση των χεριών πρέπει να πραγματοποιούνται 
πριν και μετά. 
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