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Συνάδελφοι

Με βάση τις τελευταίες οδηγίες που συστήνονται από τον ΠΦΣ σε
σχέση με τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να εφαρμόζουμε στα
φαρμακεία μας από δω και πέρα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής

1. Σε γενικές γραμμές τα προτεινόμενα από τον ΠΦΣ είναι τα ίδια με
αυτά που προτάθησαν με έγγραφο του από τις 16-03-2020

2. Η όποια διαφοροποίηση που υπάρχει αυτήν την στιγμή έχει να
κάνει με την αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας τόσο από μας
όσο και από τον πελάτη

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι πρέπει να τηρούμε αυστηρά το πόσοι
πελάτες θα είναι μέσα στο φαρμακείο μας ανάλογα με τους κανόνες
που ισχύουν για τα τετραγωνικά μέτρα ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν θα
επιφέρει και πρόστιμο στον πελάτη αν δεν φορεί μάσκα

Όπως καταλαβαίνετε όχι μόνο θα πρέπει να φοράμε εμείς συνεχώς
μάσκα αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με κάποιους
πελάτες που θα θέλουν να μπουν στο φαρμακείο χωρίς μάσκα

Εξυπακούεται ότι αν ο πελάτης δεν έχει μάσκα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΠΦΣ θα περιμένει να εξυπηρετηθεί από την πόρτα

Όλα αυτά τα μέτρα θα αξιολογούνται κάθε μέρα σύμφωνα με την
εξέλιξη της πανδημίας και για οτιδήποτε νέο προκύψει θα σας
κρατούμε ενήμερους.
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Με βάση τα παραπάνω και για την όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση
των προβλημάτων και του φόβου να λειτουργήσουμε σαν ενδιάμεσος
κρίκος μετάδοσης του ιού το ΔΣ προτείνει όσοι επιθυμούν και
δύνανται να συνεχίσουν να εξυπηρετούν από τη θυρίδα ασφαλείας
(για την δική μας προστασία και την προστασία της κοινότητας) κάτι
που εξάλλου προβλέπεται και σαν δυνατότητα από τις οδηγίες του
ΠΦΣ

Τέλος να σας θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι ειδικά αυτήν την περίοδο
πρέπει να ενημερώνεστε καθημερινά από το site  του Συλλόγου με
δεδομένη την ρευστότητα που υπάρχει σε όλα τα θέματα….

Το Δ.Σ.


