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1. Αξιοποιήστε το φυσικό εξαερισμό

3. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε φορητούς καθαριστές αέρα 

Μικροεπιχειρήσεις 
Οδηγός Εξαερισμού

Ο φυσικός εξαερισμός συμβαίνει όταν καθαρός αέρας από έξω 
εισάγεται και κυκλοφορεί σε εσωτερικό χώρο. Ανοίξτε τις πόρτες 
και τα παράθυρα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πέντε τρόποι για να βελτιώσετε τον εξαερισμό και να μειώσετε τον 
κίνδυνο για COVID-19 στην επιχείρηση ή τον χώρο εργασίας σας.

Οι φορητοί καθαριστές αέρα είναι ένας ευέλικτος τρόπος για 
τη βελτίωση του εξαερισμού εσωτερικών χώρων. Συνδυάζουν 
ανεμιστήρες και φίλτρα για να απομακρύνουν τους ρύπους από τον 
αέρα. Τοποθετήστε τις συσκευές μακριά από παράθυρα, αεραγωγούς 
και ανεμιστήρες για να μεγιστοποιήσετε τη ροή του αέρα.

2. Χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα μηχανικό εξαερισμό

Ο μηχανικός εξαερισμός αναφέρεται σε συστήματα κλιματισμού 
και θέρμανσης που εισάγουν αέρα από έξω σε εσωτερικό χώρο. 
Βελτιώστε το μηχανικό εξαερισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις για 
να αυξήσετε την ποσότητα της κυκλοφορίας φρέσκου αέρα.

Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα λειτουργούν πάντα κατά τις 
ώρες λειτουργίας της επιχείρησης - αλλάξτε τα από αυτόματη 
σε μη αυτόματη λειτουργία. Θα μπορούσατε επίσης να 
ζητήσετε επαγγελματικές συμβουλές για την αναβάθμιση του 
μηχανικού σας εξαερισμού.
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5. Περιορίστε τον αριθμό των ατόμων σε ένα χώρο

Εξετάστε το ενδεχόμενο να μειώσετε τον αριθμό των ατόμων 
στο χώρο ανά πάσα στιγμή.

Αυτές οι συμβουλές έχουν σχεδιαστεί μόνο για ενημέρωση. 

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να κρίνουν μόνοι τους και να αποφασίσουν σχετικά με τη βελτιστοποίηση 
του ρεύματος αέρα και του εξαερισμού που είναι κατάλληλος για την επιχείρησή τους. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει την ζήτηση επαγγελματικών συμβουλών σχετικά με τη βελτίωση του εξαερισμού στο χώρο 
εργασίας σας.

4. Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες οροφής και ορθοστάτες ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες οροφής που είναι ενεργοποιημένοι και 
οι ορθοστάτες ανεμιστήρες που έχουν ρυθμιστεί σε 
λειτουργία περιστροφής μπορούν να βοηθήσουν στην 
κυκλοφορία και την ομοιόμορφη κατανομή του φρέσκου 
αέρα σε όλο το χώρο.
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