
ΛΝΞΡΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΙΖΤΖ ΡΖΠ COVID-19 

ΗΑΡΟΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΘΖΛΥΛ – ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ 

 

Α. ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΠΡΑ ΠΣΝΙΔΗΑ 

-Νδεγίεο πξηλ μεθηλήζεηε γηα ην ζρνιείν 

 Αλ έρεηε θάπνην από ηα παξαθάηω: (εζείο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο)    

o Θεξκνθξαζία (καζράιεο) >37,5 βαζκνχο Θειζίνπ) 

o Βήρα + / - δπζθνιία ζηελ αλαπλνή [δύζπλνηα] 

o Πνλφιαηκν  + / - ξηληθή θαηαξξνή   

o Πνλνθέθαιν ή δαιάδεο 

o Πφλν ζηελ θνηιηά, έκεηνπο ή δηάξξνηα 

o Γηαηαξαρέο γεχζεο ή φζθξεζεο 

 ΓΔ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΑΡΔ ΠΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ  

 Θα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο όια ηα παξαθάηω:  

o Γχν κάζθεο (κηαο ρξήζεο ή πθαζκάηηλεο) 

o Αληηζεπηηθφ πγξφ κε αιθνφιε 70% 

o Φαξηνκάληεια ρσξίο νηλφπλεπκα 

o Φηάιε κε λεξφ / δηθφ ζαο δεθαηηαλφ   

-Νδεγίεο πξηλ θύγεηε από ην ζπίηη 

 Πιέλεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο θαη ην πξφζσπν ζαο (κε λεξό θαη ζαπνύλη) 

 Δηνηκάδεηε ηελ αηνκηθή ζαο ηζάληα   

 Φνξάηε ηα ξνχρα ζαο θαη ηα παπνχηζηα ζαο 

 Θαζαξίδεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα 

 Φνξάηε ηε κία κάζθα πηάλνληαο ηε κφλν απφ ηηο δπν άθξεο 

 Ζ δεχηεξε κάζθα παξακέλεη κέζα ζηε ζήθε ηεο  

-Νδεγίεο θαηά ηε δηαδξνκή πξνο θαη από ην ζρνιείν 

 Αλ κεηαθηλείζηε κε ην ηδηωηηθό ζαο απηνθίλεην 

o Δπηιέγεηε λα ηαμηδεχεηε κφλνο ή κφλε ζαο 

o Σηε δηαδξνκή δελ αγγίδεηε ηε κάζθα ή ην πξφζσπν ζαο 

o Αλ ζηακαηήζεηε (πρ γηα βελδίλε), δε βγάδεηε ηε κάζθα  

o Πξηλ μεθηλήζεηε πάιη, θαζαξίδεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ 

 Αλ κεηαθηλείζηε κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο  

o Απνθεχγεηε ην ζπλσζηηζκφ θαη ην ζπγρξσηηζκφ 

o Απνθεχγεηε λα πηάλεηε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ νρήκαηνο 
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o Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε γάληηα κηαο ρξήζεο (κφλν θαηά ηε δηαδξνκή) 

 Αλ κεηαθηλείζηε κε ην ζρνιηθό ιεωθνξείν 

o Θάζεζηε πάληα ζηελ ίδηα κπξνζηηλή ζέζε  

o Γε ραηξεηάηε ηνλ νδεγφ κε ρεηξαςία 

o Γε ζηξέθεηε ην πξφζσπν ζαο πξνο απηφλ 

o Σ’ φιε ηε δηαδξνκή δε κεηαθηλείζηε απφ ηε ζέζε ζαο 

o Απνθεχγεηε λα αθνπκπάηε ζε ζεκεία ηνπ νρήκαηνο 

-Νδεγίεο όηαλ θηάζεηε ζην ζρνιείν 

o Πεγαίλεηε θαη’ επζείαλ ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ 

o Θάζεζηε ζην δηθφ ζαο γξαθείν  

o Θξαηάηε απφζηαζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο 

o Γελ αληαιιάζζεηε ραηξεηηζκφ κε ρεηξαςία  

o Θαζαξίδεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα 

o Ταθηνπνηείηε ηα αηνκηθά ζαο πξάγκαηα 

o Γελ πηάλεηε ρσξίο ιφγν κε ηα ρέξηα ηε κάζθα ζαο 

o Γε βάδεηε ηα ρέξηα ζαο ζην πξφζσπν ζαο 

-Νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε 

o Φνξάηε ζπλερψο ηε κάζθα ρσξίο λα ηελ πηάλεηε 

o Πεγαίλεηε θαη’ επζείαλ απφ ην γξαθείν ζαο ζηελ ηάμε 

o Θάζεζηε κφλν ζην δηθφ ζαο γξαθείν  

o Σηέθεζηε θνληά ζην έδξαλν ή θνληά ζηνλ πίλαθα 

o Γελ θηλείζηε ζην δηάδξνκν αλάκεζα ζηα ζξαλία  

o Γελ αθνπκπάηε ηνπο καζεηέο ζαο 

o Τα παηδηά παίξλνπλ κφλα ηνπο ηηο θσηνηππίεο 

-Νδεγίεο θαηά ην δηάιεηκκα ηωλ καζεκάηωλ 

o Δπηζηξέθεηε ζην δηθφ ζαο θαη κφλν γξαθείν 

o Θαζαξίδεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα 

o Πίλεηε λεξφ κφλν απφ ηε δηθή ζαο θηάιε  

o Τξψηε κφλν ην δηθφ ζαο δεθαηηαλφ  

o Πίλεηε κφλν δηθφ ζαο θαθέ ή ηζάη 

o Σθνππίδεζηε κφλν κε ηα δηθά ζαο ραξηνκάληεια 

o Σηελ ηνπαιέηα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κε λεξφ θαη ζαπνχλη 

o Κεηά ηα θαζαξίδεηε κε ην αληηζεπηηθφ ζαο δηάιπκα 

-Νδεγίεο θαηά ηελ απνρώξεζε από ην ζρνιείν 

o Παίξλεηε κφλν ηα αηνκηθά ζαο είδε 
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o Κεηαβαίλεηε θαη’ επζεία ζην κέζν κεηαθνξάο ζαο 

o  

ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ 

-Δλήιηθαο κε ζπκπηωκαηνινγία λόζεζεο από θνξωλνϊό 

1. Αλ βξίζθεζηε ζην ζπίηη ζαο 

- Παξακέλεηε καθξηά απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

- Δλεκεξψλεηε ην ζρνιείν ζαο 

2. Αλ βξίζθεζηε ζην ζρνιείν ζαο 

- Απνκνλψλεζηε ζηνλ εηδηθφ ζάιακν 

- Ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα πξνθχιαμεο 

- Αλαρσξείηε απφ ην ζρνιείν ην ηαρχηεξν δπλαηφ 

ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

- Θαιείηε ηνλ νηθνγελεηαθφ ζαο ηαηξφ 

- Κέλεηε ζπίηη, αλ δελ απαηηείηαη λνζνθνκεηαθή λνζειεία 

- Θάλεηε κνξηαθφ έιεγρν γηα ην λέν θνξσλντφ 

(α) Αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθό 

- Δπηζηξέθεηε κεηά απφ 10 εκέξεο, ρσξίο ππξεηφ >24 ψξεο 

(β) Αλ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό 

- Δπηζηξέθεηε κεηά απφ 14 εκέξεο, εθ’ φζνλ είζηε θαιά  

ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

 Φσξίο λέν κνξηαθφ έιεγρν 

ΗΜΕΙΩΗ   

Γίλεηαη αλαδήηεζε θαη ηρλειάηεζε ηωλ ζηελώλ επαθώλ 

(α) ζην ζπίηη ε νηθνγέλεηα 

(β) φζνπο ζπλαληάηε ηαθηηθά 

(β) φζνη ζπλάδειθνη ζπλππάξρνπλ ζην ίδην γξαθείν  

(γ) νη καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ δηδάζθνληνο πνπ πάζρεη 
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Β. ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΠΔ ΚΝΛΑΓΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

ΞΟΗΛ ΜΔΘΗΛΖΠΔΡΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ 

Γε ζα πξέπεη λα έρεηε εζείο ή θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζαο   

 Ππξεηό (37,5βαζκνύο θειζίνπ) 

 Πνλόιαηκν κε βήρα ή ρωξίο βήρα 

 Πνλνθέθαιν ή δαιάδεο 

 Πόλν ζηελ θνηιηά ή δηάξξνηα 

 Πόλν ζε όιν ην ζώκα 

 Γηαηαξαρέο γεχζεο ή φζθξεζεο 

Εάλ έρεηε θάηη από ηα παξαπάλω, ελεκεξώζηε ηνλ πξνϊζηάκελν, ηνλ ηαηξό εξγαζίαο ηεο εηαηξίαο θαη 

ηνλ νηθνγελεηαθό ζαο Ιαηξό και μην πηγαίνεηε ζηην εργαζία ζας. 

Θα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο 

 Γχν κάζθεο 

 Αληηζεπηηθφ πγξφ 

 Σαθνπιάθη γηα ηελ θαζαξή κάζθα 

 Φαξηνκάληεια ρσξίο νηλφπλεπκα 

ΞΟΗΛ ΦΓΔΡΔ ΑΞΝ ΡΝ ΠΞΗΡΗ 

 Πιέλεηε θαιά ηα ρέξηα θαη ην πξόζωπν ζαο  

 Φνξάηε ηα ξνύρα ζαο θαη ηα παπνύηζηα ζαο 

 Καζαξίδεηε ηα ρέξηα κε ην αληηζεπηηθό δηάιπκα 

 Φνξάηε ηε κηα κάζθα πηάλνληαο κόλν ηηο άθξεο 

 Βάδεηε ηελ άιιε κάζθα κέζα ζηε ζήθε ηεο  

 Απνθεύγεηε λα αθνπκπάηε πξάγκαηα ηνπ ζπηηηνύ 

 Σηε δηαδξνκή κε ιεωθνξείν δε κεηαθηλείζηε από ηε ζέζε ζαο 

 Εάλ κεηαθηλείζηε κε απηνθίλεην ζπλαδέιθνπ, θνξάηε όλοι κάζθα 

 Όηαλ θαηεβείηε απφ ην απηνθίλεην ε ην ιεσθνξείν, θαζαξίδεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ 

ΝΡΑΛ ΦΡΑΠΔΡΔ ΠΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ 

 Σηελ είζνδν απνιπκαίλεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ 

 Πεγαίλεηε κε ζεηξά θαη απφζηαζε ζηα απνδπηήξηα 

 Αλνίγεηε κφλν ζην δηθφ ζαο ληνπιάπη θαη ηαθηνπνηείηε ηα αηνκηθά ζαο πξάγκαηα 

 Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνχλη θαη ηα απνιπκαίλεηε κε αληηζεπηηθφ  
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 Φνξάηε ηε ζηνιή ζαο, ηε κάζθα, ην θάιπκκα θεθαιήο, ηα γάληηα θαη ηα ζακπφ. 

 Δηζέξρεζηε ζην ρψξν εξγαζίαο πεξηκέλνληαο νδεγίεο απφ ηνλ πξντζηάκελν βάξδηαο  

ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 Γελ πηάλεηε κε ηα ρέξηα ηε κάζθα ζαο αιιά κφλν απφ ηα ιαζηηράθηα 

 Θαζαξίδεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ 

 Γε βάδεηε ηα ρέξηα ζαο ζην πξφζσπν ζαο 

 Γελ αληαιιάζζεηε δηθά ζαο βνεζεηηθά φξγαλα, καραίξηα, ιαβίδεο θιπ κε άιινπο εξγαδφκελνπο 

 Δάλ αιιάμεηε ζέζε εξγαζίαο, αθαηξείηε ηα γάληηα, πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο, ηα απνιπκαίλεηε θαη 

θνξάηε λέα γάληηα 

 Δάλ ρξεηαζζεί λα βγείηε εθηφο θηηξίνπ κε ηα ζακπφ, ζα πξέπεη λα θνξέζεηε πνδαλάξηα 

ΠΡΝ ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ 

 Βγαίλεηε απφ ην ρψξν εξγαζίαο κε ζεηξά θαη κε απφζηαζε 

 Απνθεχγεηε λα αθνπκπάηε ηνπο γχξσ ηνίρνπο 

 Βγάδεηε ηε κάζθα, ηα γάληηα θαη ην θάιπκκα θεθαιήο θαη ηα ξίρλεηαη ζην δνρείν απνξξηκκάησλ 

 Γελ πιεζηάδεηε ην πξφζσπν ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ 

 Γελ πηάλεηε ηα ρέξηα ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ 

 Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο κεηά απφ ηελ ηνπαιέηα 

 Απνιπκαίλεηε ηα ρέξηα ζαο κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα 

 Τξψηε κφλν ην δηθφ ζαο θαγεηφ απφ ην ζπίηη ή απφ ηελ εηαηξία ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 

 Πίλεηε λεξφ, θαθέ θαη αλαςπθηηθά ζε πνηήξη κηαο ρξήζεσο  

 Σθνππίδεζηε κφλν κε ηα δηθά ζαο ραξηνκάληηια 

ΚΔΡΑ ΡΝ ΓΗΑΙΔΗΚΚΑ 

 Πιέλεηε ηα ρέξηα, ηα απνιπκαίλεηε, θνξάηε ηε κάζθα, ην θάιπκκα θεθαιήο θαη ηα γάληηα  

 Κπαίλεηε ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο θσλέο, αζηετζκνχο θαη αγγίγκαηα 

 Σε θάζε πξφβιεκα ρσξίο θσλέο, ζεθψλεηε ην ρέξη θαη ν πξντζηάκελνο ιχλεη ην πξφβιεκα 

 Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο δελ αηζζαλζείηε θαιά, ελεκεξψλεηε ηνλ πξντζηάκελν 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΑΔΟΗΠΚΝ – ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  

 Φπζηθφο αεξηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 Σπρλφο θαζαξηζκφο ησλ ιείσλ επηθαλεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά [πφκνια, ρεξνχιηα, 

θνππαζηή απφ ζθάιεο ή θηγθιίδσκα, αλειθπζηήξεο, δηαθφπηεο, βξχζεο]  κε θνηλά θαζαξηζηηθά, 

δειαδή πγξφ ζαπνχλη θαη λεξφ, ή δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 10% (1 κέξνο νηθηαθήο ριωξίλεο 

αξαηωκέλν ζε 10 κέξε λεξό) ή αιθννινχρν αληηζεπηηθφ. 

 Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ απφ ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα γίλνληαη θνξψληαο γάληηα κηαο ρξήζεο ή 

αλζεθηηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κάζθα θαη ζηνιή εξγαζίαο. 

 Τα γάληηα θαη ε κάζθα κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ακέζωο ζηηο πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ  
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 Γε γίλεηαη πξνζπάζεηα θαζαξηζκνχ ηνπο ή πιχζηκν ησλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

 Οη ληπηήξεο ζηηο ηνπαιέηεο λα δηαζέηνπλ πάληα θηάιε κε πγξφ ζαπνχλη πνδνθίλεηε θαη ράξηηλεο 

πεηζέηεο κηαο ρξήζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζε θάδνπο δίπια ζηνπο ληπηήξεο.  

 Όινη νη θάδνη απνξξηκκάησλ λα δηαζέηνπλ πνδνθίλεην θαπάθη θαη λα πεξηέρνπλ πιαζηηθή 

ζαθνχια κηαο ρξήζεο.   

 Σρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο, πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, θαμ, εθηππσηέο. 

 Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο ησλ θάδσλ, φηαλ γεκίδνπλ, ζα πξέπεη λα δέλνληαη ζθηθηά θαη λα 

απνκαθξχλνληαη ακέζσο. 

Ρη πξέπεη λα θάλεηο, ζε πεξίπηωζε πνπ έρεηο ζπκπηώκαηα ηνπ COVID-19; 

• Δθφζνλ βξίζθεζαη ζην ρψξν εξγαζίαο, ελεκεξψλεηο ηνλ πξντζηάκελφ ζνπ, πιέλεηο ηα ρέξηα, θνξάο 

κάζθα θαη γάληηα, απνθεχγεηο λα έξζεηο ζε επαθή κε άιια άηνκα, πεγαίλεηο ζηνρψξν απνκφλσζεο θαη 

απνρσξείο, αθνχ πξψηα δεηήζεηο άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα. 

• Παξακέλεηο ζην ζπίηη ζνπ κε κάζθα, ζε θαιά αεξηδφκελν δσκάηην, ζε απφζηαζε απφ ηνπο 

ζπγθαηνίθνπο ζνπ. 

Αλ ππνβιεζείο ζε ηεζη θαη βγεη ζεηηθό: 

Δλεκεξψλεηο ηνλ πξντζηάκελν ζνπ θαη ηνλ ΔΟΓΥ, αλαθέξνληαο θαη ηηο επαθέο ζνπ ζηνλ ηδησηηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ ρψξν 

Ρη πξέπεη λα θάλεη ν πξνϊζηάκελνο, ζε πεξίπηωζε πνπ έλαο εξγαδόκελνο έρεη ζπκπηώκαηα 

ηεο COVID-19; 

 Δθφζνλ βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο, ελεκεξψλεη ηνλ Ηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνλ ππεχζπλνCOVID-

19.  

 Οδεγεί ηνλ εξγαδφκελν ζε ρψξν απνκφλσζεο, ν νπνίνο πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ, θνξά κάζθα θαη 

γάληηα, δελ έξρεηαη ζε επαθή κε άιια άηνκα θαη απνρσξεί, αθνχ ηνπ δνζεί ηαηξηθή βνήζεηα.  

 Εεηά άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη ελεκεξψλεη ηνλ ΔΟΓΥ, εθφζνλ ν εξγαδφκελνο λνηψζεη 

άζρεκα. Δάλ λνηψζεη θαιά, γπξίδεη ζπίηη ηνπ. 

 Παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ κε κάζθα, ζε θαιά αεξηδφκελν δσκάηην, ζε απφζηαζε απφ ηνπο 

ζπγθαηνίθνπο ζνπ. 

 Υπνβάιιεζαη ζε ηεζη (κνξηαθό έιεγρν) 

Ρη πξέπεη λα θάλεη ν πξνϊζηάκελνο ζε πεξίπηωζε πνπ εξγαδόκελνο πξνζέξρεηαη ζηελ εξγαζία 

κε ζπκπηώκαηα ηνπ COVID-19; 

 Γελ ηνπ επηηξέπεη λα αλαιάβεη ππεξεζία, ελεκεξψλεη ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο θαη ηνλ ΔΟΓΥ 

 Τνπ ζπληζηά λα επηζηξέςεη ζην ζπίηη ηνπ εθηφο θη αλ ρξεηάδεηαη λνζνθνκεηαθή λνζειεία. 

 



Σειίδα 7απφ 18 

 

Αλ ππνβιεζείο ζε ηεζη θαη βγεηο ζεηηθόο; 

o Δλεκεξψλσ ηνλ πξντζηάκελν, ηνλ Ηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνλ ΔΟΓΥ, αλαθέξνληαο θαη ηηο πηζαλέο επαθέο 

(π ρ ζπλάδειθνη ζηνλ ίδην ρψξν).  

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ ΠΡΑ ΓΟΑΦΔΗΑ  

 Δθαξκφζηε ηηο πξνιεπηηθέο πξαθηηθέο, ηε θπζηθή απφζηαζε, ηηο πξνθπιάμεηο θαηά ην βήρα θαη 

ην θηάξληζκα, πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο επαθήο ηνπ πξνζψπνπ.  

 Απνιπκαίλεηε ηαθηηθά ηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθείνπ ζαο, ηελ νζφλε, ην πιεθηξνιφγην θαη ην 

πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή ζαο. 

 Κε δαλείδεζζε είδε γξαθείνπ  

 Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξα.  

 Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερψο κεγαιχηεξεο 

ηνπ 1,5 κέηξνπ. 

 Κε ρξεζηκνπνηείηε αλειθπζηήξεο. 

 Πνιχ θαιφο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ κε εμσηεξηθφ αέξα. 

 Ζ ρξήζε θιηκαηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

 Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ απηφ, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία (24/7) δηαηεξψληαο 

παξάιιεια πνιχ θαιφ θπζηθφ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ (αλνηθηφ παξάζπξν).  

 Κεηψζηε, ζην κέηξν ηνπ απνιχησο απαξαίηεηνπ, ηε θπζηθή επαθή κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(ζηε δηάξθεηα ζπλαληήζεωλ ή ζηα δηαιείκκαηα ή ζην θαγεηό). 

 Δάλ ε ζπλάληεζε εξγαζίαο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή, εθαξκφζηε φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα, 

θάλεηε θαιή πξνεξγαζία αιιεινελεκέξσζεο θαη νινθιεξψζηε ηε ζε ιηγφηεξν απφ 10 ιεπηά. 

 Οη κεηαθηλήζεηο ζε άιια γξαθεία ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. 

 Ζ επαθή κε ην θνηλφ πάληα κε ξαληεβνχ θαη γηα πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Ζ ρξήζε κάζθαο πξνζψπνπ είλαη ππνρξεσηηθή, εθφζνλ ππάξρεη θαη δεχηεξν άηνκν ζην γξαθείν.  

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΔΛΡΞΖΠ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ  

(έγγξαθα, παξαζηαηηθά, ηηκνιόγηα, επηζηνιέο) 

 Οη εξγαδφκελνη, πνπ ρεηξίδνληαη αιιεινγξαθία ή δέκαηα, εθνδηάδνληαη κε αηνκηθφ αληηζεπηηθφ. 
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 Φνξνχλ γάληηα κηαο ρξήζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αιιάδνπλ ηαθηηθά θαη θαζαξίδνπλ 

επηκειψο ηα ρέξηα ηνπο, πξηλ ηα θνξέζνπλ θαη ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπο. 

 Αλ ην γξάκκα ή ην δέκα είλαη απφ πιαζηηθφ θη έρεη παξακείλεη αλέπαθν γηα ηνπιάρηζηνλ 72 

ψξεο, ν ρεηξηζκφο ηνπ κπνξεί λα γίλεη κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν. 

 Αλ είλαη ράξηηλν θη έρεη παξακείλεη αλέπαθν γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο, ν ρεηξηζκφο ηνπ κπνξεί 

επίζεο λα γίλεη κε ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ δίπια ζην γξαθείν ηνπο έλαλ εηδηθφ ρψξν ή έλα εηδηθφ θνπηί, κέζα 

ζηα νπνία αθήλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ή ηα δέκαηα πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ.  

 Αλ θάπνην γξάκκα ή δέκα είλαη επείγνλ, κπνξεί λα αλνηρηεί κε ηα ρέξηα ή κε γάληηα θαη λα 

δηαβαζηεί απφ ηνλ παξαιήπηε. Σηε ζπλέρεηα, απνξξίπηνπκε ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα (θάθειν ή 

ζπζθεπαζία) θαη ηα γάληηα θαη θαζαξίδνπκε ηα ρέξηα καο. Αλ ε ζπζθεπαζία ηνπ είλαη πιαζηηθή 

θαη ζέινπκε γηα θάπνην ιφγν λα ηελ θξαηήζνπκε, ηελ θαζαξίδνπκε πξψηα κε αληηζεπηηθφ. 

 Τα γάληηα, φπσο θαη νη ράξηηλεο ή πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο γξακκάησλ ή δεκάησλ, απνξξίπηνληαη 

ζην ηέινο θάζε εξγαζίαο ζε εηδηθφ θάδν ζθνππηδηψλ κε πνδνθίλεην θαπάθη πνπ θιείλεη θαη ζε 

ζαθνχια πνπ δέλεη.  

 Όινη νη θάδνη απνξξηκκάησλ λα δηαζέηνπλ πνδνθίλεην θαπάθη θαη λα πεξηέρνπλ πιαζηηθή 

ζαθνχια κηαο ρξήζεο.  

 Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο ησλ θάδσλ, φηαλ γεκίδνπλ, ζα πξέπεη λα δέλνληαη ζθηθηά θαη λα 

απνκαθξχλνληαη ακέζσο.  

 Τα γάληηα θαη ε κάζθα κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ακέζσο ζηηο πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη λα κε γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαζαξηζκνχ ηνπο πρ 

πιχζηκν ησλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε γαληηψλ κηαο ρξήζεο δελ αληηθαζηζηά ζε θακηά πεξίπησζε ην πιχζηκν 

ησλ ρεξηψλ.  

ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ-ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ 

 Αλνίγεηε ηα παξάζπξα πξηλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ. 

 Θαζαξίδεηε κε θνηλφ απνξξππαληηθφ ή κε πγξφ ζαπνχλη, ηδηαίηεξα δε φηαλ απηέο είλαη αθάζαξηεο 

έπεηαη ε ρξήζε απνιπκαληηθψλ.  
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 Θαζαξίδεηε πξψηα θαη κεηά απνιπκαίλεηε ζπζηεκαηηθά θαη ζπρλά φιεο ηηο ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο επηθάλεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο, φπσο θνππαζηέο ζθάιαο, πφκνια, βξχζεο 

θαη ληπηήξεο ζηηο ηνπαιέηεο. 

 Λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθή κάζθα, γάληηα κηαο ρξήζεο, ζηνιή εξγαζίαο θαη εηδηθά παπνχηζηα 

 Αιιάδεηε ζπρλά ηα γάληηα φηαλ είλαη ιεξσκέλα - κεγίλνληαη πξνζπάζεηεο θαζαξηζκνχ ηνπο πρ 

πιχζηκν ησλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

 Ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπο ε κάζθα θαη ηα γάληηα ζα πξέπεη λα πεηάγνληαη ζηα ζθνππίδηα 

θαη ηα ρέξηα λα πιέλνληαη πνιχ θαιά κε λεξφ θαη ζαπνχλη ή θαη λα αθνινπζεί απνιχκαλζε κε 

αιθννινχρν αληηζεπηηθφ δηάιπκα 

 Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο ησλ θάδσλ, φηαλ γεκίδνπλ, ζα πξέπεη λα δέλνληαη ζθηθηά θαη λα 

απνκαθξχλνληαη ακέζσο 

 Ζ εθθέλσζε ζηηο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ λα γίλεηαη κε θιεηζηφ ην θαπάθη. Με ηνλ ηξόπν απηό 

επηδηώθεηαη ν πεξηνξηζκόο ηεο κεηάδνζεο κέζω ηνπ αεξνιύκαηνο από ηελ ηνπαιέηα θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο εθθέλωζεο. 

 Η τλωρίνη δεν αναμειγνύεηαι με άλλα απορρσπανηικά / καθαριζηικά / απολσμανηικά.  

 Τα δηαιχκαηα ρισξίλεο εθαξκφδνληαη ζε επηθάλεηεο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ιεπηό θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπο δηαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο. 

 Ζ ρξήζε ησλ απνιπκαληηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη φπνπ επηηξέπεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

επηθάλεηαο: δε ρξεζηκνπνηνύκε δηάιπκα ριωξίλεο ζε ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο θαη ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο πρ πιεθηξνιόγηα / ηειέθωλα. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ δηαιχκαηνο αξαησκέλεο ρισξίλεο γίλεηαη αλακηγλχνληαο: ηέζζεξα (4) 

θνπηαιάθηα (20ml) ππθλήο ριωξίλεο αλά ιίηξν λεξνύ (αξαίωζε 1/50) 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΟΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΔΞΑΦΔΠ ΚΔ ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ – ΘΝΗΛΝ – 

ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ  

 Δθαξκφζηε: ηε θπζηθή απφζηαζε, ηηο πξνθπιάμεηο θαηά ην βήρα θαη ην θηάξληζκα, ηελ πγηεηλή 

ησλ ρεξηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο επαθήο ηνπ πξνζψπνπ.  

 Κεηψζηε, ζην κέηξν ηνπ απνιχησο απαξαίηεηνπ, ηε θπζηθή επαθή κε ηνπο εξγνιάβνπο (πρ 

ζπλαληήζεηο, αληαιιαγέο πιηθώλ).  

 Δάλ ε θπζηθή επαθή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ ξαληεβνχ θαη κε θάζε 

έλαλ εξγνιάβν μερσξηζηά θνξψληαο φινη κάζθεο. 

 Δθαξκφζηε φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη θάλεηε ηε ζπλάληεζε ζε ιηγφηεξν απφ 10 ιεπηά. 
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 Ζ παξαιαβή ή ε παξάδνζε αγαζψλ - πιηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.  

 Κεηά ηελ αληαιιαγή πιηθψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί πνιχ θαιφ πιχζηκν ρεξηψλ. 

 Ζ ρξήζε κάζθαο πξνζψπνπ ζπληζηάηαη πάληα καδί κε ηε δηαηήξεζε αζθαινχο απφζηαζεο απφ 

άιια άηνκα. 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΑΞΝΣΥΟΖΡΖΟΗΥΛ  

 Βεβαησζείηε φηη ππάξρεη κφλν έλα άηνκν θάζε θνξά ζηελ ηνπαιέηα. 

 Τν δνρείν κε ην πγξφ ζαπνχλη ζα πξέπεη λα είλαη πνδνθίλεην 

 Πιέλεηε ηα ρέξηα κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα ζηηο παιάκεο θαη αλάκεζα ζηα δάθηπια. 

 Φξεζηκνπνηείηε ρεηξνπεηζέηεο γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ. 

 Κε ρξεζηκνπνηείηε ηα αεξφζεξκα κεραλήκαηα ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ. 

 Ζ εθθέλσζε ηεο ιεθάλεο ηνπ απνρσξεηεξίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θιεηζηφ ην θαπάθη.  

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο  θπζηθφο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ κέζσ παξαζχξσλ  
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Γεληθά Κέηξα 

 

 

 

Γ. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΣΥΟΝΠ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΓΔΗΑΠ 

[Θέληξα γείαο, Ηδηωηηθά Ηαηξεία, Ξνιπϊαηξεία θιπ] 
 

 

 

 

 Κηθξφηεξνο, θαηά ην δπλαηφλ, αξηζκφο αηφκσλ (αζζελψλ-ζπλνδψλ-εξγαδνκέλσλ) ζηνπο ελ 
ιφγσ ρψξνπο 

 
 Δχθνιε πξφζβαζε ζε αληηζεπηηθφ ή / θαη πιχζηκν ησλ ρεξηψλ  

 
 Σπρλή αλαλέσζε ηνπ αέξα (άλνηγκα παξαζχξσλ) 

 
 Απνκνλσκέλνο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο ρψξνο γηα ηπρφλ χπνπην θξνχζκα covid-19  

 
 Υπνρξεσηηθή ε ρξήζε κάζθαο απφ φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο (αζζελείο, ζπλνδνχο, 

πξνζσπηθφ)  
 

 Ζ πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ λα γίλεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη κε 
ηειεθσληθή ιήςε ζχληνκνπ ηζηνξηθνχ γηα ππξεηφ θαη ζεκεία ινηκψμεσο αλαπλεπζηηθνχ 

 
 Τα εκπχξεηα επεηζφδηα αδηεπθξίληζηεο αηηηνινγίαο θαιφ είλαη, αλ πξνζέξρνληαη ζηα ηαηξεία, λα 

έξρνληαη ηειεπηαία. 
 

 SOS απζηεξά ηήξεζε ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο φισλ ησλ παξεπξηζθφκελσλ: 
 
 Υπνρξεσηηθή ε ρξήζε ηεο κάζθαο (ρεηξνπξγηθή απφ ηνπο ηαηξνχο θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχκελε ή ρεηξνπξγηθή απφ ηνπο αζζελείο/ζπλνδνχο) θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπο ζηα ηαηξεία 

 Σπρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ήρξήζε αληηζεπηηθνχ. 

 Τήξεζε θαηά ην δπλαηφ, κεγαιχηεξσλ απνζηάζεσλ (>2 κέηξσλ)  
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Έκκεςθ προςωπικοφ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ 
(ΠΦΥ) ςε άτομο κετικό ςτον SARS-COV-2  

 

 

 

 

Επαφι για >15΄και ςε απόςταςθ <2m (χαρακτθριςμόσ ωσ ςτενι επαφι) 

Ναι  

Ναι 
Όχι  

(Υψθλοφ κινδφνου επαφζσ) 

Όχι  

 

Μθ αποχι από τθν εργαςία* 

 

Αςκενισ και προςωπικό ΠΦΥ 

εφάρμοςαν μζτρα ατομικισ 

προςταςίασ (ςτενι ςωματικι 

επαφι, επαφι με βιολογικά υγρά 

κ.α) και κυρίωσ μάςκα; ** 

 

Μθ αποχι από τθν 

εργαςία* 

 

Αποχι  από τθν εργαςία για 7 θμζρεσ και 

επιςτροφι, εφ΄ όςον ο εργαηόμενοσ παραμζνει 

αςυμπτωματικόσκαι με αρνθτικι δοκιμαςία  

μοριακισ ανίχνευςθσ του ιοφ ςτο ρινοφαρυγγικό 

δείγμα τθν 7θ θμζρα από τθν ζκκεςθ του ςτον ιό.* 

*Επιβάλλεται θ αυτοπαρακολοφκθςθ επί 14 θμζρεσ και επί 

εμφανίςεωσ ςυμπτωμάτων (πυρετοφ, βιχα, δφςπνοιασ  κ. α.) 

ενθμζρωςθ του ιατροφ για απομόνωςθ κατ’ οίκον ι ειςαγωγι ςτα 

νοςοκομεία αναφοράσ 

**ςε κάκε περίπτωςθ παραγωγισ αερολφματοσ (aerosol), 

κεωρείται επαφι υψθλοφ κινδφνου και απαιτείται κατάλλθλοσ 

εξοπλιςμόσ (μάςκα Ν95, γυαλιά, γάντια, αςφαλισ ςτολικ.λ.π 

(μάςκα Ν95, γυαλιά, γάντια, αςφαλισ ςτολι κλπ) 
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Ξόηε επηζηξέθεη ην πξνζωπηθό κεηά από αζζέλεηα COVID-19; 

 Δπί ήπηαο ή κέηξηαο βαξχηεηαο λφζνπ, ζε κε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο, γηα ηελ 

επηζηξνθή ζηελ εξγαζία απαηηνχληαη: ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) εηθνζηηεηξάσξα αππξεμίαο θαη βειηίσζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ (βήρα, δχζπλνηαο, θαηαβνιήο θ.α) 

 

 Δπί ζνβαξήο λφζεζεο απαηηνχληαη 14-20 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) εηθνζηηεηξάσξα αππξεμίαο θαη βειηίσζεο ησλ ζπκπησκάησλ ή ηξία (3) 

εηθνζηηεηξάσξα αππξεμίαο θαη βειηίσζεο ησλ ζπκπησκάησλ ζπλδύν δηαδνρηθέο αξλεηηθέο 

δνθηκαζίεο κνξηαθήο αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ζην ξηλνθαξπγγηθφ δείγκα  κε κεζνδηάζηεκα 24 σξψλ 

 

 Αζπκπησκαηηθά κε αλνζνθαηαζηαικέλα άηνκα απέρνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο 10 εκέξεο κεηά 

ηελ πξψηε δηαπίζησζε ηνπ ζεηηθνχ κνξηαθνχ test ηνπ ηνχ. 

 

ΠρόιηνΤν ζεηηθό κνξηαθό test κεηά ην 10ήκεξν δεν ππνδειώλεη ελ ελεξγεία ινίκωμε θαη κεηαδνηηθόηεηα. 

Ππρλέο εξωηήζεηο 

Πψο δηαρεηξηδφκαζηε ηελ επίζθεςε αζζελνχο κε ζπκπηψκαηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνχ ρσξίο 

ηειεθσληθή πξνζπλελλφεζε;  

Γελ ππάξρνπλ επίζεκεο νδεγίεο. 

 Φξνληίδνπκε πξηλ απφ ηελ είζνδν ζην ηαηξείν λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα πηζαλφ θξνχζκα SARS-

COV-2, ψζηε λα θαηεπζπλζεί ζε απνκνλσκέλν ρψξν κε κέηξα πςειήο πξνζηαζίαο (κάζθα Λ5, γάληηα, 

γπαιηά, κπινχδα αδηάβξνρε καθξηά). 

 

 Αλ ν αζζελήο έρεη πςειφ ππξεηφ πνπ δελ απνδίδεηαη ζε άιιε ινίκσμε ή ζπκπηψκαηα, πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ χπνπην γηα ινίκσμε COVID-19 (πρ αγεπζία, αλνζκία, έληνλε θαηαβνιή), παξαπέκπεηαη 

άκεζα γηα δνθηκαζία κνξηαθνχ ειέγρνπ ξηλνθαξπγγηθνχ δείγκαηνο ,ρσξίο λα έιζνπκε ζε επαθή 

 

 Γηα ζπκπησκαηνινγία θνηλνχ θξπνινγήκαηνο ιακβάλνληαη κέηξα πξνθχιαμεο θαη δηαηεξείηαη ε 

επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή γηα ηελ εμέιημε ηνπ. 

 

 Ξξνζνρή! Δμππαθνχεηαη φηη ν αζζελήο, ππνρξεσηηθά, θνξά κάζθα 
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Γ. ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΘΙΔΗΠΡΔΠ ΓΝΚΔΠ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ ΔΞΑΘΥΛ ΝΚΑΓΥΛ &ΓΗΑ ΚΝΛΑΓΔΠ 

ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ 

Σπζηήλεηαη απζηεξή απαγφξεπζε ηνπ επηζθεπηεξίνπ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ νη επηδεκηνινγηθέο 

ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ, επηηξέπεηαη ην επηζθεπηήξην θαη κφλν θαηφπηλ ξαληεβνχ. 

Νδεγίεο γηα ηνπο επηζθέπηεο: 

1. Τήξεζε βηβιίνπ επηζθεπηεξίνπ κε πιήξε ζηνηρεία επηζθεπηψλ (ηει, emai) γηα ηρλειάηεζε 

2. Θεξκνκέηξεζε θαηά ηελ είζνδν (απαγφξεπζε εηζφδνπ επί ζεξκνθξαζίαο >37.80C) 

3. Υγηεηλή ησλ ρεξηψλ πξηλ απφ ηελ είζνδν ησλ επηζθεπηψλ 

4. Απνθπγή επηζθεπηεξίνπ επί ππφπησλ ζπκπησκάησλ ηνπ επηζθέπηε 

5. Δηδνπνίεζε ηεο δνκήο εθ κέξνπο ηνπ επηζθέπηε ζε πεξίπησζε πνπ απηφο εκθαλίζεη ππξεηφ κέζα 

ζηηο επφκελεο 14 κέξεο απφ ηελ επίζθεςε ζην θηινμελνχκελν 

6. Απζηεξή ηήξεζε κέγηζηνπ ρξφλνπ επηζθεπηεξίνπ ζηα 30 ιεπηά 

7. Γεληθή ρξήζε θαιχκκαηνο πξνζψπνπ ή κάζθαο απφ ηνπο επηζθέπηεο 

Νδεγίεο γηα ην πξνζωπηθό: 

1. Γεληθή ρξήζε ηαηξηθήο κάζθαο απφ φιν ην πξνζσπηθφ (φιε ηελ ψξα ηεο βάξδηαο) θαζψο θαη 

αζπίδαο πξνζψπνπ, φπνπ απαηηείηαη 

2. Τήξεζε ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αθόκα θαη 

εθηόο ηεο δνκήο 

3. Οκαδνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη αλάζεζε θξνληίδαο ζπγθεθξηκέλσλ δσκαηίσλ/θηινμελνπκέλσλ 

γηα ηελ θάζε νκάδα ρσξίο αιιαγέο απφ κέξα ζε κέξα 

4. Δθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε αηνκηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ  

5. Σπλερήο επαηζζεηνπνίεζε πξνζσπηθνχ κε δηαιέμεηο, ερεηηθά κελχκαηα, ηειεθσληθά sms, θιπ 

6. Θαζεκεξηλή ζεξκνκέηξεζε θαηά ηελ είζνδν θαη δηαηήξεζε ησλ κεηξήζεσλ ζε αξρείν 

7. Θαζεκεξηλή ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ, ζρεηηθνχ κε ζπκπηψκαηα θαη έθζεζε ζηνλ SARS-

CoV-2 ή χπνπην θξνχζκα ή ηαμίδη ζε ρψξα ή πεξηνρή κε απμεκέλν επηπνιαζκφ 

8. Υπνρξεσηηθφ test ζην πξνζσπηθφ πνπ επαλέξρεηαη ζηελ εξγαζία κεηά απφ άδεηα απνπζίαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 5 εκεξώλ 

9. Απνκάθξπλζε απφ ηελ εξγαζία άκεζα κεηά ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαη δηελέξγεηα RT-

PCRtest: ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ PCRtest γηα Covid-19, απνκάθξπλζε από ηελ εξγαζία γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο 

10.  Σε πεξίπησζε πςεινχ θηλδχλνπ επαθήο κε επηβεβαησκέλν θξνχζκα: θαξαληίλα 7 εκεξώλ θαη 

δηελέξγεηα test πξηλ ηελ επηζηξνθή 

11. Τήξεζε ησλ απνζηάζεσλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε απνθπγή νκαδηθψλ δηαιεηκκάησλ ή 

ζπγρξσηηζκνχ ζε θαληίλεο, εληεπθηήξηα θιπ 
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12. Σπζηήλεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ απνθπγή ηαπηφρξνλεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δνκήο θαζψο θαη ζε άιιεο δνκέο θηινμελίαο (μελνδνρεία) ή θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) 

Νδεγίεο γηα ηνπο θηινμελνύκελνπο 

1. Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θάζε θηινμελνχκελνπ ζηε δνκή: ππνρξεωηηθή θιηληθή αμηνιόγεζε θαη 

(-) testRT-PCR, πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηηο ηειεπηαίεο 48 ώξεο πξηλ ηελ κεηαθνξά) 

2. Φσξνηαμηθφο δηαρσξηζκφο θηινμελνπκέλσλ αλάινγα κε ην αλ ρξήδνπλ απμεκέλεο θξνληίδαο ή 

είλαη πεξηπαηεηηθνί 

3. Απαγφξεπζε εμφδνπ θηινμελνπκέλσλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ απαγνξεχνληαη ηα επηζθεπηήξηα 

4. Πξνζπάζεηα έγθαηξεο δηάγλσζεο ηνπ Covid-19 κέζσ ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο φισλ ησλ 

θηινμελνπκέλσλ (ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη λα δηελεξγείηαη ζεξκνκέηξεζε – κέηξεζε θνξεζκνχ αηκνζθαηξίλεο, δσηηθψλ 

ζεκείσλ θιπ, 1-2 θνξέο ζε θάζε λνζειεπηηθή βάξδηα) 

5. Άκεζε απνκφλσζε ππφπησλ πεξηζηαηηθψλ θαη cohorting (λνζειεία ζηνλ ίδην ζάιακν), αλ 

ππάξμνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξνχζκαηα 

6. Πξνιεπηηθφο πεξηνδηθφο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο κε RT-PCR ζηνπο θηινμελνχκελνπο ζχκθσλα 

κε ην πξσηφθνιιν ηνπ ΔΟΓΥ 

7. Δθαξκνγή θαλφλσλ απνζηαζηνπνίεζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (εληεπθηήξηα θιπ) 

8. Φξήζε κε ηαηξηθήο (πξνζηαηεπηηθήο) κάζθαο ζε φζνπο είλαη πεξηπαηεηηθνί θαη εθ’ φζνλ ην 

επηηξέπεη ε λεπξνινγηθή/αλαπλεπζηηθή ηνπο θαηάζηαζε 

9. Ιήςε γεχκαηνο/δείπλνπ θιπ ζην δσκάηην ηνπ θηινμελνχκελνπ, εθ’ φζνλ ζηελ ηξαπεδαξία δε 

κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ νη απνζηάζεηο 

Νδεγίεο γηα ηηο δνκέο (δηνίθεζε): 

1. Δθπφλεζε ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο θξνχζκαηνο/πηζαλνχ θξνχζκαηνο: 

 Σρέδην αληηκεηψπηζεο κεκνλσκέλσλ θξνπζκάησλ Covid-19 ζε θηινμελνχκελνπο 

 Σρέδην αληηκεηψπηζεο ζπξξνήο θξνπζκάησλ ζε θηινμελνχκελνπο  

 Σρέδην αληηκεηψπηζεο ζπξξνήο θξνπζκάησλ ζε πξνζσπηθφ – ζρέδην 

αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ – ιεηηνπξγίαο κε κεησκέλν πξνζσπηθφ – δηεξεχλεζε 

δπλαηφηεηαο άκεζεο εμαζθάιηζεο πξνζσπηθνχ. 

2. Άκεζε ελεκέξσζε ΔΟΓΥ (ηει 210-5212054) ζε πεξίπησζε δηάγλσζεο θξνχζκαηνο Covid-19 

ζε θηινμελνχκελν/ηξφθηκν ή ζε πξνζσπηθφ 

3. Δκβνιηαζκφο ησλ θηινμελνπκέλσλ έλαληη γξίπεο θαη φισλ ησλ εκβνιίσλ, πνπ πξνβιέπνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο 

4. Θαζηέξσζε πνιηηηθήο ρνξήγεζεο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ πξνζσπηθνχ, αθφκα θαη κε ειάρηζηα 

ζπκπηψκαηα 

5. Δμαζθάιηζε θαζεκεξηλήο επάξθεηαο αιιά θαη ηθαλνχ απνζέκαηνο πιηθψλ (απνιπκαληηθά, 

αιθννινχρα αληηζεπηηθά δηαιχκαηα, θάδνη, ζάθνη απνξξηκκάησλ, θιπ) θαζψο θαη κέζσλ 
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αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, κάζθεο απιέο ρεηξνπξγηθέο, κάζθεο πςειήο αλαπλεπζηηθήο 

πξνζηαζίαο FFP2/FFP3, πξνζσπίδεο, πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, αδηάβξνρε πνδηά, πνδνλάξηα) 

6. Δμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο παξνρήο νμπγφλνπ ή θηαιψλ νμπγφλνπ ζηα δσκάηηα ησλ 

θηινμελνπκέλσλ 

7. Δμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο ληπηήξσλ πιήξσο εμνπιηζκέλσλ (πγξφ ζαπνχλη, ρεηξνπεηζέηεο, 

πνδνθίλεηνο θάδνο) 

8. Δμαζθάιηζε θαηάιιεινπ ρψξνπ (θελφ κνλφθιηλν κε εχθνιε πξφζβαζε θαη εη δπλαηφλ ζε 

απνκφλσζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δσκάηηα) γηα πξνζσξηλή απνκφλσζε βεβαησκέλνπ ή 

πηζαλνχ θξνχζκαηνο Covid-19 

9. Δμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ην δσκάηην λνζειείαο 

(ζεξκφκεηξν, πηεζφκεηξν, παικηθφ νμχκεηξν, αθνπζηηθά, κφληηνξ παξαθνινχζεζεο, θηάιε 

νμπγφλνπ αλ δελ ππάξρεη δίθηπν παξνρήο, πνδνθίλεηνο θάδνο απνξξηκκάησλ θαη ζάθνη 

απνξξηκκάησλ) 

10. Δμαζθάιηζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε θάζε βάξδηα, γηα ηελ πηζαλφηεηα 

εθαξκνγήο θξνληίδαο ζε Covid-19 (+) αζζελή 

11. Τνπνζέηεζε αιθννιηθψλ δηαιπκάησλ ζε φια ηα δσκάηηα, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ ή ζε 

δηαδξφκνπο πνπ επηβιέπνληαη 

12. Δμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο ραξηνκάληεισλ/καζθψλ ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

13. Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο κε θηινμελνχκελνπο, ζπγγελείο θαη επηζθέπηεο (SMS, 

Skype, δηαδίθηπν, θιπ) 

14. Σήκαλζε – αλάξηεζε πηλαθίδσλ/πφζηεξ (γηα ππελζχκηζε θαλφλσλ πγηεηλήο, πγηεηλήο ησλ 

ρεξηψλ, πγηεηλήο ηνπ βήρα θαη ηνπ θηαξλίζκαηνο)  

15. Θαζαξηφηεηα – ηήξεζε πξσηνθφιισλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ρψξσλ θαη επηθαλεηψλ – 

δηαρείξηζεο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ (https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-

perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/) 

16. Ιήςε κέηξσλ γηα επαξθή θπζηθφ αεξηζκφ θαη κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο απνθπγήο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ ηνχ SARS-CoV-2 θαηά ηε ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ) 

Βηβιηνγξαθία:https://eody.gov.gr/odigies-gia-idrymata-chronios-paschonton-kai-monades-

filoxenias-ilikiomenon/ 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-idrymata-chronios-paschonton-kai-monades-filoxenias-ilikiomenon/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-idrymata-chronios-paschonton-kai-monades-filoxenias-ilikiomenon/

