Προστατευόµαστε
από τον ιό COVID-19
Προστατεύουµε τον εαυτό µας και τις οικογένειές
µας, αλλά και τους συναδέλφους, τους συνεργάτες
και τους πελάτες µας

1 Τηρούµε πιστά τα µέτρα που έχει ορίσει η Πολιτεία
και οι αρµόδιοι φορείς.

2 Εφαρµόζουµε έκτακτα µέτρα προστασίας
των εργαζοµένων µας στο χώρο εργασίας.

συνεχώς και προσαρµόζουµε
3 Ενηµερωνόµαστε
τα µέτρα προστασίας ανάλογα µε τις εξελίξεις

4 Παραµένουµε ψύχραιµοι, υπεύθυνοι και αυστηροί
στην εφαρµογή των µέτρων προστασίας

5 Συνεχίζουµε να επιτελούµε το κρίσιµο έργο µας
Η αδιάλειπτη λειτουργία του ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα για τον ∆Ε∆∆ΗΕ και τη χώρα µας

Η υπεύθυνη στάση όλων µας
είναι η καλύτερη πρόληψη.

Μένουμε

ασφαλε
ίς

!

ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Χρήσιµες οδηγίες:
Πλένουµε συχνά και σχολαστικά τα χέρια µας µε σαπούνι
και νερό και αλκοολούχο διάλυµα. Γενικά αποφεύγουµε να
αγγίζουµε µε τα χέρια µας, τη µύτη, το στόµα και τα µάτια µας.
Όταν βήχουµε ή φτερνιζόµαστε, καλύπτουµε το στόµα
και τη µύτη µας µε τον αγκώνα ή ένα χαρτοµάντηλο
και πλένουµε αµέσως µετά τα χέρια µας.
Απορρίπτουµε το χαρτοµάντηλο, αµέσως µετά τη χρήση,
σε κλειστό κάδο.
Χρησιµοποιούµε µάσκα όταν εισερχόµαστε σε κλειστούς
χώρους µε άλλα άτοµα
Αποφεύγουµε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουµε
συµπτώµατα κρυολογήµατος (όπως βήχα,πυρετό, καταρροή,
πονόλαιµο) ή µε άτοµα που παρουσιάζουν αυτά τα συµπτώµατα
και ιδιαίτερα µε ηλικιωµένους ή άτοµα µε χρόνια νόσο.
Αν παρουσιάζουµε συµπτώµατα πυρετού, βήχα ή δυσκολίες
στην αναπνοή και έχουµε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόµενη
περιοχή, επικοινωνούµε µε το γιατρό µας ή µε τον ΕΟ∆Υ (Τ: 1135)
και παραµένουµε σπίτι µας.
Αν παρουσιάζουµε συµπτώµατα κατά τη διάρκεια ταξιδιού,
ενηµερώνουµε αµέσως το πλήρωµα και αναζητούµε ιατρική
βοήθεια.
Πλένουµε τα χέρια µας: όταν µαγειρεύουµε, όταν φροντίζουµε
ασθενείς, όταν ερχόµαστε σε επαφή µε ζώα.
Εµπιστευόµαστε τους ειδικούς και τους επιστήµονες για την
πληροφόρησή µας.
και:
Αποφεύγουµε χώρους συγχρωτισµού, κοινωνικών
συναναστροφών µαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων.

Μένουμε ασφαλείς!

Μένουµε στην πρώτη γραµµή
για την αδιάλειπτη ηλεκτροδότησή σας.

