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Covid-19: H συνεισφορά 
μας στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας στην Ελλάδα

Αναμφίβολα η πανδημία της ασθένειας 
Covid-19 δημιούργησε μία παγκοσμίου 
κλίμακας, πρωτοφανή υγειονομική 
κρίση που επηρέασε τις ζωές όλων μας, 
ενώ προκάλεσε μία μεγάλη δοκιμασία 
ανθεκτικότητας για σχεδόν όλες τις 
επιχειρήσεις.

Η ElvalHalcor, διαβλέποντας εγκαίρως 
τη σοβαρότητα της κατάστασης και 
με κύριο γνώμονα διαχρονικά την 
προστασία των ανθρώπων και των 
συνεργατών της, έθεσε σε άμεση 
εφαρμογή  πολλαπλά προληπτικά 
μέτρα. Από την πρώτη στιγμή, τον 
Φεβρουάριο του 2020, συντάχθηκε 
ολοκληρωμένο και λεπτομερές  σχέδιο 
Διαχείρισης Κρίσης Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος - Πανδημίας, με βάση 
τις κατευθυντήριες οδηγίες εθνικών 
και διεθνών οργανισμών (ΕΟΔΥ, ECDC, 
CDC, WHO), επιστημονικά δεδομένα, 
– διασπορά, βαρύτητα- της πανδημίας. 
Το σχέδιο αυτό αναθεωρείται τακτικά 
ώστε να παραμένει συστηματικά 
εναρμονισμένο με την τρέχουσα εθνική 
νομοθεσία. 

Η Εταιρία μας συνεπής στην 
προτεραιότητα διασφάλισης της 
υγείας και ασφάλειας του ανθρώπινου 
δυναμικού και των συνεργατών 
της, έλαβε άμεσα, ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά μέτρα που ταυτόχρονα 
διασφάλισαν την επιχειρησιακή της 
συνέχεια, συνολικού προϋπολογισμού 
που ξεπέρασε τα 3,4 εκατ. ευρώ το 
2020, στηρίζοντας παράλληλα ενεργά 
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις που 
υλοποιήσαμε στηρίχθηκαν  
σε τρείς πυλώνες: 
-  Προστασία της υγείας και ασφάλειας 

των ανθρώπων και συνεργατών μας
-  Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και μέριμνα για την  
κοινωνία μας 

-  Διασφάλιση επιχειρησιακής 
συνέχειας.

Προτεραιότητα οι 
άνθρωποί μας και  
οι συνεργάτες μας 
Στηρίζοντας δυναμικά το παγκόσμιο 
μήνυμα «Μένουμε Ασφαλείς», 
προχωρήσαμε άμεσα σε σειρά δράσεων 
για την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των ανθρώπων και των 
συνεργατών μας. Ενδεικτικά:

Τακτική ενημέρωση εργαζομένων 
Από την πρώτη στιγμή, δόθηκε 
μεγάλη έμφαση στην έγκαιρη, σαφή 
και πλήρη ενημέρωση του συνόλου 
των εργαζομένων μας. Η ενημέρωση 
πραγματοποιήθηκε: 
-   ηλεκτρονικά, με την αποστολή 

σχετικών μηνυμάτων (sms), 
-  με έντυπο υλικό, που δόθηκε σε 

όλους τους εργαζόμενους, στις πύλες 
εισόδου,

-   προφορικά, με συχνές επισκέψεις των 
υπευθύνων του τμήματος Υ&Α  
σε όλους τους χώρους εργασίας. 

Ενημέρωση συνεργατών
Δημιουργήσαμε δυο ειδικά έντυπα 
με οδηγίες για την αντιμετώπιση της 
λοίμωξης του κορωνοϊού Covid-19 που 
απευθύνονται ειδικά στους κλάδους των 
υδραυλικών και των ψυκτικών. 

Τηλεργασία
Αξιοποιήσαμε επιτυχώς τις νέες 
τεχνολογίες, ενεργοποιήσαμε άμεσα 
και εφαρμόσαμε στον μέγιστο βαθμό 

την εργασία από το σπίτι (για θέσεις 
γραφείων), παρέχοντας παράλληλα τον 
απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 
Επιπρόσθετα, δόθηκαν κατάλληλες 
οδηγίες για την προστασία της υγείας - 
ευεξίας, σε όλους τους εργαζόμενους 
που εργάζονται με καθεστώς 
απομακρυσμένης εργασίας.

Ευπαθείς ομάδες
Στην αρχική φάση της πανδημίας, 
λήφθηκε άμεσα ιδιαίτερη μέριμνα για 
τους εργαζόμενους που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες και εφαρμόστηκε 
εξατομικευμένο πρόγραμμα επιστροφής 
στην εργασία. 

Ασθενείς
Αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται, με την 
επίβλεψη του Ιατρού Εργασίας, όλα τα 
πρωτόκολλα για τη διαχείριση ασθενούς 
κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στην εργασία, ασθενούς στην οικεία 
του, ασθένειας οικείων, περιορισμού 
κατ’ οίκον για λόγους ασθένειας ή 
προληπτικά (καραντίνα).

Μετακινήσεις – είσοδος (στις 
εγκαταστάσεις της Εταιρίας μας)
Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν 
εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια ελέγχου 
στην είσοδο των εργοστασίων, για 
συναδέλφους και συνεργάτες μας 
που προέρχονταν από το εξωτερικό, 
ενώ ταυτόχρονα ακυρώθηκαν τα 
προγραμματισμένα ταξίδια των 
εργαζόμενων της Εταιρίας εκτός χώρας. 
Περιορίστηκε, στο μισό, ο αριθμός 
των εργαζομένων που επιβαίνουν 
στα εταιρικά λεωφορεία (πριν τις 
σχετικές ρυθμίσεις της πολιτείας). 
Σε κάθε μια από τις είσοδους  των 
εργοστασίων και των γραφείων, 
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εφαρμόστηκε θερμομέτρηση σε όλους 
τους εισερχομένους. Σε περίπτωση 
αναγνώρισης υψηλής θερμοκρασίας 
πραγματοποιείται άμεση ενημέρωση του 
προσωπικού του ιατρείου.

Οργάνωση - χώροι εργασίας
Πραγματοποιήθηκε μελέτη όλων 
των θέσεων εργασίας ώστε να 
τηρείται η προληπτική απόσταση. 
Τέθηκαν διαχωριστικά μεταξύ των 
θέσεων εργασίας, τοποθετήθηκαν 
ειδικά μηχανήματα καθαρισμού 
αέρα και εφαρμόστηκε πρόγραμμα 
ενδεδειγμένης χρήσης και συντήρησης 
των κλιματιστικών. Εφαρμόστηκε 
τροποποιημένο πρόγραμμα βαρδιών και 
τηλεργασία. 

Ειδικός εξοπλισμός και ΜΑΠ 
Σε όλους τους εργαζόμενους, 
συνεργάτες και επισκέπτες της Εταιρίας, 
παρέχονται καθημερινά προστατευτικές 
μάσκες. Σε όλους τους χώρους της 
Εταιρίας διατίθενται αντισηπτικά 
διαλύματα, ενώ παρέχονται και 
κατάλληλα απολυμαντικά-καθαριστικά 
χώρων. Πραγματοποιήθηκε προμήθεια 
κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας (χειρουργικές μάσκες μιας 
χρήσης, γάντια χειρουργικά, φόρμες 
μιας χρήσης, γυαλιά προστασίας, κ.λπ.). 
Επιπρόσθετα, διενεργούνται τακτικές 
και έκτακτες απολυμάνσεις. Για την 
ιατρική εκτίμηση των εργαζομένων που 
τυχόν εμφανίζουν συμπτώματα κατά την 
εργασία, δημιουργήθηκε ειδικός χώρος 
απομόνωσης πλησίον του ιατρείου της 
Εταιρίας.

Ιατρείο - Τεστ ανίχνευσης
Αναβαθμίσαμε τον εξοπλισμό του 

ιατρείου για την καλύτερη δυνατή 
μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό 
μας και προχωρήσαμε σε πρόσληψη 
εξειδικευμένου νοσηλευτικού 
προσωπικού. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία 
με διαγνωστικά κέντρα, προκειμένου 
να διεξάγονται, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, προληπτικά μοριακά 
τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού σε όλους 
τους εργαζόμενους. Ενδεικτικά κατά 
τη διάρκεια του 2020, η ElvalHalcor 
διενήργησε περίπου 21.000 τεστ 
μοριακού ελέγχου (PCR) στους 
εργαζόμενους και στενούς συνεργάτες 
της, στο πλαίσιο αποτελεσματικής και 
έγκαιρης ανίχνευσης ασυμπτωματικών 
κρουσμάτων με στόχο την αποφυγή 
διασποράς εντός του εργασιακού 
χώρου αλλά και την προστασία των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους.  

Όλα τα παραπάνω μέτρα αναπτύχθηκαν 
άμεσα, όπως όριζε ο επείγον 
χαρακτήρας και η κρισιμότητα 
της κατάστασης, ενώ παράλληλα 
εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν, και 
εξακολουθούν να τηρούνται μέχρι και 
σήμερα με ιδιαίτερη σοβαρότητα και με 
αυξημένο το αίσθημα της ατομικής και 
συλλογικής ευθύνης. 

Η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων 
μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
για μας και δεσμευόμαστε ότι 
θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε 
έμπρακτα δίπλα τους. Δίπλα στους 
ανθρώπους μας, στους συνεργάτες 
μας και στις οικογένειές τους. Με 
στόχο την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας όλων μας θα συνεχίσουμε 
να λαμβάνουμε κάθε προληπτικό μέτρο 
που κρίνεται αναγκαίο.

Υποστήριξη του 
Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και μέριμνα  
για την κοινωνία 
Από την αρχή αυτής της πρωτόγνωρης 
κρίσης που κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε όλοι μας, η ElvalHalcor 
βρέθηκε στο πλευρό της κοινωνίας. 
Με αίσθημα υπευθυνότητας και 
αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της 
κατάστασης που ανέκυψε από την 
πανδημία, η ElvalHalcor συμμετείχε με 
το ποσό των 400.000 ευρώ στη δωρεά 
συνολικού ύψους 650.000 ευρώ του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. 
Στασινόπουλος – Βιοχάλκο, για την 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και 
αναλώσιμα.

Επιπρόσθετα, ο τομέας έλασης 
αλουμινίου της ElvalHalcor, 
αναγνωρίζοντας τις σοβαρές ανάγκες  
των τοπικών κέντρων υγείας και 
νοσοκομείων ανταποκρίθηκε άμεσα 
με χορηγίες για την προμήθεια 
κατάλληλου εξοπλισμού και την 
πλήρη υποστήριξη δύο θέσεων 
ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας. 
Παράλληλα, υποστηρίξαμε τα Κέντρα 
Υγείας Οινοφύτων και Σχηματαρίου 
προσφέροντας τον εξοπλισμό που 
ζητήθηκε, με αναλώσιμα όπως και μέσα 
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), στολές 
μιας χρήσης, χειρουργικά γάντια, μάσκες 
αλλά και μεγάλο αριθμό Rapid τεστ. 

Η προσφορά μας στην κοινότητα 
συνεχίζεται και θα διαρκέσει όσο η 
υφιστάμενη πίεση στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας παραμένει.

21.000
τεστ μοριακού ελέγχου (PCR) 

σε εργαζόμενους  
και συνεργάτες μας

3,4
εκατ. ευρώ οι δαπάνες 
προληπτικών μέτρων  

κατά της Covid-19

Παγκόσμιος Στόχος  
Βιώσιμης Ανάπτυξης
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