
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

SARS-COV-2 ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ  

 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας για την 

παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, πρέπει να 

ακολουθούνται κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων 

δενδροφύτευσης. 

 

 

1. Οι διοργανωτές της δενδροφύτευσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αρχείο με τα 

στοιχεία όλων των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στη δενδροφύτευση. Ο 

κατάλογος με τους συμμετέχοντες στη δενδροφύτευση να διατηρείται για 

τουλάχιστον 3 μήνες και αν χρειάζεται παραδίδεται για σκοπούς ιχνηλάτησης. 

 

2. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στη δενδροφύτευση ορίζεται στα 30 άτομα 

συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων.  

 

3. Η παραλαβή και η φόρτωση των δενδρυλλίων από τα δασικά φυτώρια θα γίνεται 

από τους ίδιους τους εγκεκριμένους αιτητές, με την καθοδήγηση των δασικών 

υπαλλήλων και τηρουμένων των μέτρων που καθορίζονται στα Διατάγματα του 

Υπουργείου Υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-

CoV-2. 

 

4. Η μετάβαση στο χώρο δενδροφύτευσης να γίνεται με τα ιδιωτικά οχήματα των 

συμμετεχόντων, ώστε να αποφεύγονται οι μαζικές μετακινήσεις.  

 

5. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπόκεινται σε ανέπαφη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του σώματος προτού εισέλθουν εντός του χώρου δραστηριοτήτων 

της δενδροφύτευσης. Δεν προσέρχονται άτομα που παρουσιάζουν πυρετό ή 

συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.  

 

6. Για την αποφυγή συνωστισμού στον χώρο της δενδροφύτευσης θα πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι τηρείται φυσική απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των 

παρευρισκόμενων προς όλες τις πλευρές. Νοείται ότι η απόσταση αυτή δεν 

χρειάζεται για άτομα που διαμένουν στην ίδια οικία.   

 

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δενδροφύτευσης, όλοι οι συμμετέχοντες να 

χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου. 

 

8. Δεν επιτρέπονται ομιλίες, απονομή πιστοποιητικών ή διπλωμάτων, καθώς και 

οποιασδήποτε άλλης μορφής δραστηριότητες στον χώρο της δενδροφύτευσης 

(πιστοποιητικά ή διπλώματα συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς). 



 

9. Οι συμμετέχοντες να αποφεύγουν φυσικές επαφές όπως χειραψίες, 

εναγκαλισμούς και φιλιά μεταξύ τους, ή με άλλα πρόσωπα που επισκέπτονται 

τον χώρο της δενδροφύτευσης.  

 

10. Δεν σερβίρεται καφές ή σνακ κατά την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη της 

δενδροφύτευσης.    

 

11. Στο χώρο της δενδροφύτευσης να καθοριστούν σημεία στα οποία θα υπάρχει 

διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% τουλάχιστον 

σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών, καθώς και απολυμαντικών 

καθαριστικών για την απολύμανση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας.  

 

12. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς δενδροφύτευσης, όπως 

τσάπες και φτυάρια για τη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης, καθώς και μαχαίρια 

και ψαλίδια για κόψιμο και αφαίρεση των πλαστικών σακουλιών και την αποκοπή 

ριζών που προεξέχουν από τα σακούλια αντίστοιχα, να χρησιμοποιούνται από 

το ίδιο άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της δενδροφύτευσης και να αποφεύγεται η 

ανταλλαγή τους. 

 

13. Στο χώρο της δενδροφύτευσης να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων στους 

οποίους να συλλέγονται τα νάιλον σακούλια ή τα πλαστικά δοχεία μέσα στα 

οποία είναι φυτεμένα τα δενδρύλλια.   

  

14. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν εγκαίρως τις κατευθυντήριες 

οδηγίες και μέτρα προφύλαξης που θα ακολουθούνται στη διάρκεια της 

δενδροφύτευσης σε όλους τους συμμετέχοντες. 
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