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Φάρσαλα, 3 Νοεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου
Θέμα : Νέα μέτρα για ανεμβολίαστους σε κομμωτήρια,
λιανεμπόριο, τράπεζες , χώρους εστίασης και διασκέδασης
Από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων
γνωστοποιούνται τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Κυβέρνηση και
θα ισχύσουν από το Σάββατο 6/11 για 15 μέρες.
Αρχικά όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον
δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο rapid ή Pcr τεστ την
εβδομάδα, προκειμένου να μπορούν να προσέλθουν στις εργασίες τους.
Από εκεί και πέρα; Θα υποχρεούνται να δείξουν αρνητικό ή rapid test για να
μπουν:
 Στις δημόσιες υπηρεσίες
 Στα εμπορικά κέντρα
 Στα καταστήματα
 Στα κομμωτήρια
 Στις τράπεζες
 Στους χώρους διασκέδασης
Οι εξαιρέσεις
Οι μόνοι χώροι που θα μπορούν να μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι χωρίς να
επιδεικνύουν αρνητικό τεστ, είναι:
 Τα καταστήματα τροφίμων
 Τα φαρμακεία
 Οι εκκλησίες
 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
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Πού θα μπορούν οι ανεμβολίαστοι να κάνουν τα τεστ
Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων υπενθυμίζεται πως οι ανεμβολίαστοι
μπορούν να κάνουν PCR ή Rapid test στα εξής σημεία:




Στα φαρμακεία
Στα εργαστήρια
Στις ιδιωτικές κλινικές.

Διπλασιάζονται οι ποινές στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα
μέτρα
Από εκεί και πέρα, ξεκινούν πλέον από 5000 ευρώ και «λουκέτο» του
καταστήματος για 15 μέρες, καθώς και γνωστοποίηση του γεγονότος ότι δεν
τηρούνται στο συγκεκριμένο κατάστημα τα μέτρα για τον κορονοϊό.
Επιπλέον, δημιουργείται και μία… μαύρη λίστα της ΑΑΔΕ, στην οποία θα
περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες «κόπηκαν» πρόστιμα για τέτοιου
είδους παραβάσεις.
Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν κάθε εβδομάδα νέο
έντυπο με τους ανεμβολίαστους εργαζομένους τους ώστε να διασταυρώνεται
ηλεκτρονικά ποιοι έχουν τα απαραίτητα τεστ και ποιοι όχι.
Για πιο αναλυτική ενημέρωση , αναμένουμε την νέα ΚΥΑ την οποία θα σας
αποστείλουμε .

Εκ της γραμματείας.
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