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Αρ. φακ. 9.42.6.30.3                         

 
Ανακοίνωση 

 
Προστασία από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες σε καθαριστικά προϊόντα Χλωρίνης 

(ΚΧΠΑΥ/12) 
 

Η πανδημία από τον κορονοϊό (COVID-19), επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων σε συλλογικό 
επίπεδο, αλλά και την αυστηρή τήρηση σε ατομικό επίπεδο κανόνων καθαριότητας και υγιεινής 
για όσον το δυνατό καλύτερο περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.  
 
Ένα από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά είναι ο καλός καθαρισμός και η 
απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στις οικίες. 
Μια συνήθης πρακτική είναι η χρήση διαλυμάτων χλωρίνης σε αναλογία 1:10 που θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική πρόληψη των μολύνσεων. Είναι σημαντικό όμως τα 
προϊόντα χλωρίνης να χρησιμοποιούνται σωστά ώστε να μην προκύψουν περαιτέρω σοβαρά 
θέματα για την υγεία μας. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
 
1. Το κύριο ενεργό συστατικό των προϊόντων χλωρίνης είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο. 

 
2. Το Υποχλωριώδες Νάτριο είναι το πιο γνωστό, αποτελεσματικό και ταχείας δράσης 

μικροβιοκτόνο. Έχει την ικανότητα να εξοντώνει πληθώρα παθογόνων μικροβίων, 
βακτηρίων, μυκήτων (μούχλας) και ιών αποτρέποντας έτσι τη μετάδοση τους στον 
άνθρωπο και στα ζώα.  

 
3. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα δραστικό απολυμαντικό γιατί σε πολύ μικρές 

συγκεντρώσεις εξοντώνει ένα ευρύ φάσμα μικροβίων επιδρώντας ακόμα και στα πιο 
ανθεκτικά μικροβιακά στελέχη.  

 
4. Η χρήση προϊόντων χλωρίνης στα σπίτια πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  Στα 

σπίτια μπορεί κανείς να βρει και διάφορα άλλα χημικά προϊόντα όπως απορρυπαντικά, 
φάρμακα και υλικά μαγειρικής, τα οποία αν αναμιχθούν με προϊόντα χλωρίνης είναι πιθανόν 
να οδηγήσουν στην παραγωγή επικίνδυνων παραπροϊόντων. Από την ανάμειξη της 
χλωρίνης με κάποιο οξύ (π.χ. καθαριστικό αλάτων) ή με αμμωνία παράγεται αέριο Χλώριο 
που είναι ιδιαίτερα τοξικό (δηλητήριο). Το Χλώριο είναι τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισμό 
σε περίπτωση εισπνοής και ερεθίζει τους βλεννογόνους. Προκαλεί επίσης σοβαρό 
ερεθισμό στα μάτια και στο δέρμα και είναι επίσης πολύ επικίνδυνο και για το περιβάλλον.  
Για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται χλωρίνη σε χώρους 
που δεν αερίζονται επαρκώς.  Οι οδηγίες αυτές συνοψίζονται πιο κάτω: 
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5. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω και λόγω των τελευταίων εξελίξεων είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε ότι εάν αγοράζετε καθαριστικά ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα μέσω 
διαδικτυακών καταστημάτων (αγορές εξ αποστάσεως, είτε μέσω υπολογιστή, διαδικτύου, 
διαφημιστικών εντύπων/ καταλόγων, ή τηλεοπτικών διαφημίσεων) θα πρέπει να διαβάζετε 
προσεκτικά τις πληροφορίες που αφορούν την επικινδυνότητά των προϊόντων 
αυτών.  Οι πληροφορίες επικινδυνότητας θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία 
όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα για καλύτερη ενημέρωσή και λήψη των κατάλληλων 
μέτρων προστασίας και προφύλαξης.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.3.2020                                                                        ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
                  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

• Μερικά καθαριστικά τουαλέτας και αφαιρετικά 
σκουριάς περιέχουν αρκετό οξύ ώστε να 
εκλυθούν μεγάλες ποσότητες αερίου χλωρίου 
κατά την ανάμειξη με Χλωρίνη. 

ΜΗΝ αναμειγνύετε Χλωρίνη 
με άλλα καθαριστικά 

προϊόντα 

• Αμμωνία υπάρχει σε διάφορα καθαριστικά 
υγρά (π.χ καθαριστικά γυάλινων επιφανειών). Η 
ανάμειξη με Χλωρίνη οδηγεί στην παραγωγή 
χλωραμινών, ουσιών πολύ τοξικών που 
ερεθίζουν τους βλεννογόνους.  

ΜΗΝ αναμειγνύετε Χλωρίνη 
με ξύδι ή Αμμωνία.

• Το πιο γνωστό Αμμωνιακό Άλας είναι το Όξινο 
Ανθρακικό Αμμώνιο που χρησιμοποιείται στη 
μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική ως 
διογκωτικός παράγοντας. Η ανάμειξη με 
Χλωρίνη μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή 
τοξικών ή και εκρηκτικών παραπροϊόντων. 

ΜΗΝ αναμειγνύετε Χλωρίνη 
με πρόσθετα τροφίμων  που 

περιέχουν Αμμωνιακά 
άλατα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας  
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 
Δηλώσεις Προφύλαξης 
Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε 
το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): 
Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. Φυλάσσετε 
κλειδωμένο. 


