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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 24 Απριλίου 2020 
 
 

Σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας (lockdown) στη Νοτ. 
Αφρική. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa, σε χθεσινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, 
το τέταρτο κατά σειρά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού/Covid-19 στη 

χώρα, ανακοίνωσε τη σταδιακή χαλάρωση των αυστηρών μέτρων απαγόρευσης/ 
περιορισμού της κυκλοφορίας. Η χαλάρωση θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά το πέρας 

της ισχύουσας παράτασης των μέτρων, που λήγει στις 30 Απριλίου. 
 
Ο κ. Ramaphosa δήλωσε ότι τα αυστηρά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί αποτελούν τον 

καλύτερο τρόπο για να αποφευχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, αλλά δεν μπορούν να 
διατηρηθούν επ’ αόριστον. Μετά τις 30 Απριλίου θα πρέπει να ξεκινήσει μια σταδιακή 

ανάκαμψη της οικονομικής ζωής της χώρας με ελεγχόμενες όμως εμπορικές 
δραστηριότητες. 
 

Για το λόγο αυτό προκρίθηκε η εφαρμογή μιας στρατηγικής προσαρμοσμένης σε 
διαβάθμιση κινδύνου (risk-adjusted strategy), αποτελούμενη από πέντε(5) επίπεδα, που 
καθορίζει τον κίνδυνο και το ποσοστό εξάπλωσης της νόσου, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο επαρχίας, περιφέρειας και μητροπολιτικών δήμων ξεχωριστά. 
 

Για τις σχετικές προσεγγίσεις λήφθηκαν υπ’ όψιν οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις των 
αρμοδίων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι μια απότομη 
άρση των περιοριστικών μέτρων θα οδηγήσει σε μαζική και εκθετική αύξηση του αριθμού 

των λοιμώξεων στη χώρα. 
 

Τα πέντε(5) επίπεδα, που δηλώνουν το είδος της δράσης που απαιτείται για να ελεγχθεί η 
εξάπλωση του κορωνοϊού, είναι τα εξής: 
 

Επίπεδο 5: εφαρμογή αυστηρών/δραστικών περιοριστικών μέτρων 
Επίπεδο 4: μερική οικονομική δραστηριότητα, υπό την επιφύλαξη ακραίων καταστάσεων 
Επίπεδο 3: χαλάρωση ορισμένων περιορισμών στην εργασία και στις κοινωνικές 

δραστηριότητες 
Επίπεδο 2: περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών, αλλά διατήρηση της κοινωνικής 

απόστασης 
Επίπεδο 1: επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά με τήρηση των μέτρων υγείας. 
 

  Η Νότια Αφρική βρίσκεται επί του παρόντος στο επίπεδο πέντε(5), το πλέον αυστηρό 
επίπεδο, ενώ από 1η Μαΐου θα μειωθεί στο επίπεδο τέσσερα(4). Αυτό σημαίνει ότι θα 

επιτραπούν ορισμένες οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες, με εφαρμογή όμως 
αυστηρών μέτρων προφύλαξης, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους υπό αυστηρούς όρους, τηρώντας σχολαστικά τα 

πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. 
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Ο Νοτιοαφρικάνος Πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις πέρα από την 
σχολαστική εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και απολύμανσης των χώρων εργασίας, θα 
πρέπει να εφαρμόσουν σχέδια σταδιακής ή και περιορισμένης επιστροφής του 

εργατικού τους δυναμικού (ανά εβδομάδα και τμηματικά το 1/3 του αριθμού των 
εργαζομένων της κάθε επιχείρησης θα επιτρέπεται να επιστρέψει στους χώρους 

εργασίας). 
 
Επιπρόσθετα μέτρα που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν 

την ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων τους, τον έλεγχό τους κατά την είσοδο στο χώρο 
εργασίας, την απολύμανση των επιφανειών και του κοινόχρηστου εξοπλισμού και καλό 
αερισμό των χώρων, εναλλαγές στις βάρδιες εργασίας και στη αποφυγή συνωστισμού 

και συγχρώτισης στις καντίνες, κ.ά. Ανέφερε επίσης ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν, όπου είναι εφικτό, την τηλεργασία σε όσους εργαζόμενους μπορούν να 

εργασθούν εξ αποστάσεως (χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν αυτό θα είναι 
υποχρεωτικό ή προαιρετικό). 
 

Ορισμένες από τις εμπορικές δραστηριότητες που αναμένεται να ξεκινήσουν 
περιλαμβάνουν τις γεωργικές/αγροτικές εργασίες, τις εξορύξεις, τις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, τα ταχυδρομεία και τα τηλεταχυδρομεία(courier), το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις 
μεταφορικές υπηρεσίες (συγκοινωνίες και ταξί αλλά με περιορισμούς στον αριθμό των 
επιβαινόντων). Θα επιτραπεί επίσης η ατομική άθληση (αλλά με αυστηρούς 

περιορισμούς), η πώληση τσιγάρων ενώ θα επεκταθεί το φάσμα προϊόντων που θα 
μπορούν να πωληθούν από τα εμπορικά καταστήματα (π.χ. ενδύματα, υποδήματα, κλπ). 
 

Οι περιορισμοί του επιπέδου τέσσερα(4) περιλαμβάνουν: 
 

- παραμένει εν ισχύ το κλείσιμο των συνόρων 
- απαγορεύονται οι μετακινήσεις σε άλλη περιφέρεια πέρα απ’ αυτή του τόπου κατοικίας 

- δεν επιτρέπεται καμία είδους συγκέντρωσης, εκτός από κηδεία και στο χώρο εργασίας 
- οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να παραμένουν στο 

σπίτι 
- μπαρ και γενικά καταστήματα πώλησης αλκοόλ παραμένουν κλειστά 
- παραμένουν επίσης κλειστά συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, χώροι ψυχαγωγίας, 

θέατρα και κινηματογράφοι 
- απαγορεύεται η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και συναυλιών. 

 
Ο κ. Ramaphosa είπε ότι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί θα παράσχουν περισσότερες 
πληροφορίες και διευκρινήσεις, σχετικά με τους κλάδους επιχειρήσεων που θα 

επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα καθώς και για το άνοιγμα των σχολείων και 
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 

 
Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 


