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Ασφάλεια Τροφίμων και Covid-19 

 
Σηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ηα πξνζηαηεπηηθά κεηξά γηα ηνλ λέν θνξνλνηφ 

SARS-CoV-2 ή covid-19 απνηεινχζαλ ήδε αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ βηνινγηθψλ θηλδχλσλ.  Έηζη δηαδηθαζίεο θαη  νδεγίεο εξγαζίαο  ζρεηηθέο κε 

ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηε ρξήζε αληηζεπηηθψλ, ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ησλ 

εθαξκνγψλ απνιχκαλζεο θαζψο θαη ησλ  επηβεβαησηηθψλ έιεγρσλ (π.ρ. Swab test) 

απνηεινχλ ήδε ζεκεία ειέγρνπ ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο αζθαιψλ 

ηξνθίκσλ. Οη ζεκεξηλέο επηθξαηνχζεο ηάζεηο ζηελ αηνκηθή πγηεηλή ησλ πνιηηψλ  κέζσ ηεο 

παλδεκίαο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ επηκφιπλζεο απφ ηνλ  covid-19  αθνινπζνχλ ην ίδην 

κνλνπάηη πνπ αθνινχζεζε ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (αιιά θαη άιιεο) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

παξαγσγήο αζθαιψλ ηξνθίκσλ. 

Η Δηεζλή Έλσζε Επηζηήκεο Τξνθίκσλ θαη Τερλνινγίαο (IUFoST) έρεη ήδε επηζεκάλεη 

φηη ν covid-19   δελ κεηαδίδεηαη απφ ηα ηξφθηκα θαη δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο απηή ηε 

ζηηγκή φηη επηδξά ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαζψο δελ έρεη αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα 

ηέηνην πεξηζηαηηθφ. Μηα επηπιένλ απφδεημε απνηειεί  φηη ηα θέληξα ειέγρνπ λφζσλ ηεο 

Επξψπεο (ECDC)  θαη ηεο Ακεξηθήο (CDS)  έρνπλ δειψζεη φηη δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη 

ηα ηξφθηκα πνπ ζα εηζάγνληαη απφ ηελ Κίλα ζε Επξψπε θαη Ακεξηθή κεηά ηελ άξζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζα ελέρνπλ θηλδχλνπο εμάπισζεο ηνπ COVID-19. Επίζεο επηζήκαλαλ φηη  ν ηφο 

δελ επηβηψλεη ζηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ θαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

απνθεχγεηαη ε θαηαλάισζε σκψλ ή άςεησλ δσηθψλ πξντφλησλ. 

Ήδε κε δήισζε ηνπ ν  Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο (ΠΟΥ) ηνλ θαηαηάζζεη ζηνπο 

δψν-λνζνγφλνπο ηνχο θαη έρεη απνδερζεί ηελ πξνέιεπζή ηνπ απφ ηηο λπρηεξίδεο θαζψο θαη φηη 

έρεη πεξάζεη ζηνλ άλζξσπν κέζσ ελφο ελδηάκεζνπ είδνπο. Γεληθφηεξα νη αζζέλεηεο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ είλαη κνιπζκαηηθνχ είδνπο θαη πξνέξρνληαη απφ βαθηήξηα, ηνχο (φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ COVID-19) αιιά θαη παξάζηηα θαη νη νπνίεο κεηαδίδνληαη  απεπζείαο απφ ηα δψα ζηνλ 

άλζξσπν. Επηπξφζζεηα ε θχξηα νδφο κεηάδνζεο  ηνπ covid-19 ζεσξείηε απφ ηνλ ΠΟΥ φηη 

είλαη κέζσ ζηαγνληδίσλ, ή κηθξψλ θνκκαηηψλ πγξνχ, θπξίσο κέζσ ηνπ θηεξλίζκαηνο θαη 

βήρα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ  παξάγνληαη 3.000 - 10.000 ζηαγνλίδηα. Η ζεκαληηθφηεηα 

πιένλ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ζεσξείηε πιένλ κεγάιε  κηαο θαη 

απνηειεί ην 75% ησλ αλαδπφκελσλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ (φπσο π.ρ. ε γξίπε ησλ πηελψλ, 
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ε γξίπε ησλ ρνίξσλ Η1Ν1, ν SARS-CoV, ν MERS-CoV ). Γηα απηφ ζα πξέπεη ε ηεξάξρεζε 

ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο ηεο Δχζεο λα γίλεη πιένλ πςειή.  

 

Η πηζαλφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ covid-19 ζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ δελ 

ζεσξείηε σο πηζαλφο ηξφπνο εμάπισζεο ηνπ ηνχ απφ ηηο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ην ζέκα. Μπνξεί, σζηφζν, λα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 

πφξσλ ηνπ πιηθνχ ζπζθεπαζίαο, ην νπνίν θαη δελ έρεη αθφκε αμηνινγεζεί πιήξσο (απνηειεί 

πξνζσπηθή άπνςε). 

Η ζεκαληηθφηεηα ηεο παξαγσγήο αζθαιψλ ηξνθίκσλ επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην ζαλ 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ππιψλεο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Οη πξνθιήζεηο/αλάγθεο πνπ 

θαιείηε ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ λα αληαπεμέιζεη/θαιχςεη νκνηάδνπλ κε απηέο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ  δεκηνπξγία ηνπ HACCP κέζσ ηεο  αλάγθεο γηα παξαγσγή  αζθαιψλ ηξνθίκσλ γηα 

ηνπο αζηξνλαχηεο ηεο ΝΑΣΑ. Αλάινγε αλάγθε ζεσξείηε θαη ηψξα (σο πξσηαξρηθή ζηελ 

πεξίνδν ηεο παλδεκίαο) ε παξνρή αζθαιψλ ηξνθίκσλ γηα φινπο ηνπο γηαηξνχο, λνζνθφκεο, 

νδεγνχο αζζελνθφξσλ αιιά θαη άιινπο επαγγεικαηίεο ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο.  

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο λα δηαηεξεζεί ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα τονιστεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ  Οξζψλ Πξαθηηθψλ 

Υγηεηλήο  (ΟΠΥ) ζηελ παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ. Σην 

πιαίζην απηφ ν ΠΟΥ πξνηείλεη πέληε παξακέηξνπο (Five keys) γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ 

ηξνθίκσλ (https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling) 

 

1. Δηαηήξεζε θαζαξηφηεηαο 

2. Δηαρσξηζκφ σκψλ θαη 

καγεηξεκέλσλ. 

3. Μαγείξεκα ζε ζσζηή 

ζεξκνθξαζία. 

4. Δηαηήξεζε ηξνθίκσλ ζε 

αζθαιείο ζεξκνθξαζίεο. 

5. Φξήζε αζθαινχο λεξνχ θαη 

πξψησλ πιψλ. 

Έλα αθφκε δεδνκέλν πνπ αλαθχπηεη ζηε ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ ζε 

πεξηφδνπο lockdown είλαη ην πψο ζα δηαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηθαλψλ πνζνηήησλ 

αζθαιψλ ηξνθίκσλ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο θαζψο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα 

φπσο ε έιιεηςε βαζηθψλ ά πιψλ. Έλα ηέηνην πξφβιεκα πηζαλφλ λα νδεγνχζε ζε αιιαγέο ησλ 

 

https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling
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παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε πηζαλφηεηεο επίδξαζεο ζηελ αζθάιεηα ή ηε δηαηξνθηθή αμία 

ηνπ πξντφληνο.  

Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο απνηειεί ν έιεγρνο απφ πιεπξάο ησλ εηαηξηψλ  

ηξνθίκσλ ηεο ηήξεζεο ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η πηζηή εθαξκνγή  θαη ν 

απζηεξφο έιεγρνο ησλ αξρψλ πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ήδε πξνυπάξρνπλ ζηηο 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαζψο ίζσο θαη ε πξνζζήθε έμηξα κέηξσλ φπσο ηεο ζεξκνκέηξεζεο 

ηνλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηεο δηεχξπλζεο ηεο ρξήζεο 

καζθψλ θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ηνπ 1,5m πηζαλφηαηα ζα απνηειέζνπλ κέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δηφηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

πνπ εξγάδεηαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ λα παξακείλεη ζε θαιή πγεία. 

Η εκθάληζε ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 ήξζε λα ηνλίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε 

ζεκαζία ηνπ ξεηνχ ηνπ Αξηζηνηέιε “Φάρμακό σας ας γίνει η τρουή σας και η τρουή σας ας 

γίνει υάρμακό σας» θαζψο ζην πιαίζην απηφ έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη ζπλείδεζε ε αλάγθε 

απνδνρήο ελφο λένπ ηξφπνπ δσήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ βηνδξαζηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο πεγέο γηα ηελ πξνθχιαμε θαη ελδπλάκσζε ηεο 

πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αλάπηπμε αζθαιψλ ηξνθίκσλ πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ 

αλνζνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ θαηαλαισηψλ ζα πξέπεη ίζσο λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα 

γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Απηφ ζα κπνξνχζε ίζσο λα απνηειέζεη έλα λέν θνκκάηη ηεο 

βηνκεραλίαο παξαγσγήο ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ πνπ ζα εζηηάδεηαη ζηηο εηδηθέο ηαηξηθέο 

ηξνθέο γηα ειηθησκέλνπο, θαζψο θαη γηα  άηνκα θαη νκάδεο θαηαλαισηψλ κε αδχλακν 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

Η αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ ηηο κέξεο εγθιεηζκνχ ηεο παλδεκίαο 

απέδεημε φηη ππάξρεη αλάγθε κεγαιχηεξεο εθπαίδεπζεο ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ειιείςεηο 

ζηε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ απφ πιεπξάο ησλ παξαγσγψλ πνπ ζα βνεζνχζε ηνπο θαηαλαισηέο 

λα ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο αγνξψλ. 

Αλ θαη ηειεπηαία ε ιέμε «ηρλειάηηζε» έγηλε γλσζηή ζην επξχ θνηλφ απφ Μέζα 

Μαδηθήο Ελεκέξσζεο γηα ηελ εχξεζε ησλ θνξέσλ ηνπ ηνχ κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ησλ αηφκσλ 

κε ηα νπνία ήξζε ζε επαθή έλαο αζζελήο κε  COVID-19   εληνχηνηο ε δηαδηθαζία ηεο 

ηρλειαζηκφηεηαο εθηφο απφ απαίηεζε ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ απνηειεί θαη έλα ζεκαληηθφ 

εθφδην απηψλ. Έηζη ε αλάδεημε ζηνπο θαηαλαισηέο κηαο επηπιένλ αζθαιηζηηθήο δηθιείδαο 

φπσο απηήο ηεο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο αλάθιεζεο ελφο ηξνθίκνπ ζα κείσλε ην άγρνο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.   
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Σπλνςίδνληαο ε παλδεκία ηνπ COVID-19 απνηειεί κηα αλεπ’ πξνεγνχκελνπ πξφθιεζε 

θαη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ εηδηθά ζε ζπλζήθεο lockdown ηελ νπνία θαιείηε λα μεπεξάζεη κε 

ηε βνήζεηα επηζηεκφλσλ-ηερλνιφγσλ ηξνθίκσλ επηηπγράλνληαο θάησ απφ απηέο ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο ηελ παξαγσγή ζε επαξθή πνζφηεηα αζθαιψλ, ζξεπηηθψλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. Επηπξφζζεηα γίλεηαη ζαθήο ε αλαγθαηφηεηα ηεο παξαγσγήο ιεηηνπξγηθψλ 

ηξνθίκσλ πνπ ζα εληζρχνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ιεηηνπξγψληαο σο ηξνθν-θάξκαθα κε ηε 

ρξήζε βηνδξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αζζελεηψλ.  
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