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Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση 
σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών 

υγείας 
  

                                                           13 Μαρτίου 2020 
 

Όλο το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που εργάζεται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) πρέπει να 

φοράει ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ κατά τη διάρκεια παραμονής του στα ΤΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr). Επίσης, το προσωπικό υπηρεσιών υγείας εκτός ΤΕΠ, που είναι πιθανόν να 

διαχειριστεί ασθενή με αναπνευστική λοίμωξη, ανεξάρτητα αιτιολογίας, πρέπει να φοράει ΑΠΛΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ. Οι ιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό υπηρεσιών υγείας πρέπει να 

ενημερώνονται για τον ορισμό κρούσματος λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ 

(www.eody.gov.gr).  

 

Αυτό-παρακολούθηση και επικοινωνία με προκαθορισμένο άτομο-σημείο επαφής 

Όλο το προσωπικό υπηρεσιών υγείας βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με 

λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια) και μετρά καθημερινά τη 

θερμοκρασία του. Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) του νοσοκομείου για την υγεία του προσωπικού καθημερινά, πριν την έναρξη 

της εργασίας. Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας πρέπει, σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή συμπτωμάτων από 

το αναπνευστικό σύστημα, να ενημερώνει το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του τμήματος και την ΕΝΛ ή τον Ιατρό 

Εργασίας, ώστε να αποφασιστεί εάν απαιτείται κλινική εκτίμηση και πιθανή απομάκρυνση από την εργασία του.    

Στενή επαφή 

Ως στενή επαφή ορίζεται η επαφή διάρκειας >15 λεπτών σε απόσταση <2 μέτρων από ασθενή με επιβεβαιωμένη 

λοίμωξη COVID-19 ή άμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίς την εφαρμογή του 

ατομικού εξοπλισμού προστασίας. Κριτήρια που καθορίζουν τον κίνδυνο της στενής επαφής περιλαμβάνουν τα 

κλινικά συμπτώματα του ασθενή, την εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας από τον ασθενή, τη χρήση ατομικού 

εξοπλισμού προστασίας από το προσωπικό και τους χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος. 

Εκτίμηση κινδύνου  

Ο Πίνακας που ακολουθεί περιγράφει πιθανά σενάρια που διευκολύνουν την εκτίμηση κινδύνου. Τα σενάρια αυτά 

δεν μπορούν να καλύψουν ούτε να υποκαταστήσουν την αξιολόγηση κάθε περίπτωσης. Η ΕΝΛ ή ο Ιατρός 

Εργασίας λαμβάνει την τελική απόφαση για την απομάκρυνση του προσωπικού υπηρεσιών υγείας από τα 

εργασιακά του καθήκοντα.  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
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Πίνακας 1. Εκτίμηση παραγόντων κινδύνου, παρακολούθηση και οδηγίες απομάκρυνσης από τα 

εργασιακά καθήκοντα ασυμπτωματικού προσωπικού υπηρεσιών υγείας μετά από έκθεση σε ασθενή με 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 

Παράγοντες κινδύνου για το 
προσωπικό υπηρεσιών υγείας 

Κατηγορία 
κινδύνου 
έκθεσης  

Παρακολούθηση υγείας 
για 14 ημέρες μετά την 
τελευταία επαφή  

Απομάκρυνση από την εργασία 
ασυμπτωματικού προσωπικού 
υπηρεσιών υγείας 

ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COVID-19 ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ ΜΑΣΚΑ 

Εφαρμογή Εξοπλισμού Ατομικής 
Προστασίας: ΟΧΙ 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Χωρίς απλή χειρουργική μάσκα 
ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας 

ΜΕΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Χωρίς οφθαλμική προστασία ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Χωρίς γάντια ή προστατευτική 
ποδιά1 

ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Εφαρμογή όλου του εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας ΑΛΛΑ 
χρήση απλής χειρουργικής 
μάσκας αντί μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας 

ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COVID-19 ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΣΕ ΜΑΣΚΑ 

Εξοπλισμός Ατομικής 
Προστασίας: ΟΧΙ 

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΦΗ 

Χωρίς απλή χειρουργική μάσκα 
ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας 

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΦΗ 

Χωρίς οφθαλμική προστασία2 ΜΕΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Χωρίς γάντια ή προστατευτική 
ποδιά1,2 

ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Εφαρμογή όλου του εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας ΑΛΛΑ 
χρήση απλής χειρουργικής 
μάσκας αντί μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας 

ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Η κατηγορία κινδύνου έκθεσης σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται εάν ο επαγγελματίας υγείας είχε άμεση σωματική επαφή με τον 

ασθενή (π.χ μετακίνηση θέσης) 

2. Η κατηγορία κινδύνου έκθεσης σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται εάν ο επαγγελματίας υγείας διενήργησε ή παρευρισκόταν σε 

χειρισμούς που είτε μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα είτε συμβάλλουν στην ανεξέλεγκτη εκτίναξη μολυσματικών αναπνευστικών 

εκκρίσεων (π.χ καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, διασωλήνωση, αποσωλήνωση, βρογχοσκόπηση, νεφελοποίηση, πρόκληση 

απόχρεμψης). Για παράδειγμα εάν ο επαγγελματίας υγείας κατά τη διάρκεια χειρισμών που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα 

εφάρμοσε το σύνολο του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ΑΛΛΑ χρησιμοποίησε απλή χειρουργική μάσκα αντί μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας, η επαφή θεωρείται μέτριου κινδύνου 
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Υψηλού κινδύνου έκθεση  

• Στενή επαφή με ασθενή με COVID-19 ο οποίος ΔΕΝ φορούσε απλή χειρουργική μάσκα ενώ ταυτόχρονα και ο 

επαγγελματίας υγείας ΔΕΝ φορούσε μάσκα (απροστάτευτη έκθεση μύτης και στόματος σε δυνητικά 

μολυσματικό υλικό).  

 

• Η παρουσία σε χώρο όπου διενεργούνται χειρισμοί που είτε μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα είτε συμβάλλουν 

στην ανεξέλεγκτη εκτίναξη μολυσματικών αναπνευστικών εκκρίσεων (π.χ καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση, διασωλήνωση, αποσωλήνωση, βρογχοσκόπηση, νεφελοποίηση, πρόκληση απόχρεμψης), χωρίς 

αναπνευστική και οφθαλμική προστασία, επίσης θεωρείται έκθεση υψηλού κινδύνου (απροστάτευτη έκθεση 

οφθαλμών, μύτης και στόματος σε δυνητικά μολυσματικό υλικό).  

 

 

Μετρίου κινδύνου έκθεση 

• Στενή επαφή με ασθενή με COVID-19 ο οποίος φορούσε απλή χειρουργική μάσκα ενώ ταυτόχρονα ο 

επαγγελματίας υγείας ΔΕΝ φορούσε μάσκα (απροστάτευτη έκθεση μύτης και στόματος σε δυνητικά 

μολυσματικό υλικό).  

• Κάποιες χαμηλού κινδύνου εκθέσεις μπορεί να θεωρηθούν ως μετρίου κινδύνου ανάλογα με τον τύπο της κλινικής 

φροντίδας. Για παράδειγμα, επαγγελματίας υγείας που κατά τη διάρκεια χειρισμών με κίνδυνο πρόκλησης 

αερολύματος, φορούσε προστατική ποδιά, γάντια, οφθαλμική προστασία αλλά απλή χειρουργική μάσκα και όχι 

μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3), θεωρείται ότι είχε μετρίου κινδύνου έκθεση. Η περίπτωση 

κλινικής πράξης χωρίς πρόκληση αερολύματος, με τον προαναφερόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, 

αποτελεί έκθεση χαμηλού κινδύνου. 

 

 

Χαμηλού κινδύνου έκθεση 

Σύντομες επαφές με ασθενή με COVID-19 ή στενή επαφή με ασθενή ο οποίος φορούσε απλή χειρουργική 

μάσκα ενώ ταυτόχρονα ο επαγγελματίας υγείας φορούσε απλή χειρουργική ή μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας. Η εφαρμογή οφθαλμικής προστασίας σε συνδυασμό με την απλή χειρουργική ή τη 

μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας μειώνει ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο έκθεσης. 

 

Ενεργητική παρακολούθηση 

Σε καθημερινή βάση όλες οι ΕΝΛ ενημερώνουν τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τον ΕΟΔΥ για το προσωπικό 

υπηρεσιών υγείας με υψηλού κινδύνου έκθεση που έχουν την οδηγία απομάκρυνσης από τα εργασιακά του 

καθήκοντα για 7 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με ασθενή με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 και παρέχουν 

στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού. Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε τηλεφωνική επικοινωνία με το προσωπικό 

υπηρεσιών υγείας που βρίσκεται σε κατ’ οίκον απομόνωση για την παρακολούθηση της υγείας του και τη 

διαχείριση του. 
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Διευκρινίσεις 

Η πιστή εφαρμογή των μέτρων ελέγχου λοιμώξεων και η συστηματική συμμόρφωση με τα ενδεικνυόμενες 

διαδικασίες για την επιλογή, εφαρμογή και αφαίρεση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, παρέχουν 

προστασία στο προσωπικό υπηρεσιών υγείας που έρχεται σε στενή παρατεταμένη επαφή με ασθενή με COVID-

19. Παρά το γεγονός αυτό, δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις μη διαπιστωμένων εκθέσεων και κατά 

συνέπεια το προσωπικό υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να υποβάλλεται σε αυτό-παρακολούθηση και επιτήρηση 

όμως υγείας του. 

Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που δεν έχει έρθει σε άμεση επαφή με ασθενή, δεν έχει εισέλθει σε χώρους 

αναμονής, κλινικής αξιολόγησης και φροντίδας ασθενών και εφαρμόζει συστηματικά τα βασικά μέτρα προφύλαξης 

και ελέγχου λοιμώξεων, δε διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε COVID-19. 

Προσωπικό υπηρεσιών υγείας που δεν εφαρμόζει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και 

έχει μόνο σύντομη επαφή με ασθενή, ανεξάρτητα αν ο ασθενής φορούσε απλή χειρουργική μάσκα, 

θεωρείται χαμηλού κινδύνου επαφή. Τέτοια παραδείγματα σύντομων επαφών είναι: σύντομη συνομιλία 

κατά τη διάρκεια όμως διαλογής, σύντομη παρουσία στο θάλαμο του ασθενούς χωρίς όμως άμεση επαφή 

με τον ασθενή ή εκκρίσεις του, απλή είσοδος στο θάλαμο του ασθενή μετά το εξιτήριο του.  

Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που έχει περιστασιακά βρεθεί κοντά σε ασθενή αλλά δεν έχει άμεση 

επαφή με τον ασθενή ή εκκρίσεις του και δεν έχει εισέλθει σε θάλαμο νοσηλείας ή εξέτασης, θεωρείται ότι 

δε διατρέχει   κίνδυνο. 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η διαχείριση του προσωπικού ανά κατηγορία έκθεσης.    

 

Πίνακας 2. Διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας ανά κατηγορία έκθεσης σε ασθενή με COVID-19 ___ 

Υψηλού κινδύνου έκθεση 

• Απομάκρυνση από την εργασία για 7 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση. Επιστροφή στην 
εργασία φορώντας απλή χειρουργική μάσκα σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου 

• Ενεργητική επιτήρηση για 14 ημέρες  

• Εάν πυρετός ή συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19  
o Απομόνωση  
o Ενημέρωση του χώρου εργασίας από τον ΕΟΔΥ 
o Κλινική αξιολόγηση και εργαστηριακή διερεύνηση 

 
Μέτριου και χαμηλού κινδύνου έκθεση 

• Αυτό-παρακολούθηση και επικοινωνία με την ΕΝΛ για 14 ημέρες μετά την τελευταία έκθεση 

• Ασυμπτωματικό προσωπικό υπηρεσιών υγείας συνεχίζει να εργάζεται φορώντας απλή 
χειρουργική μάσκα σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου  

• Καθημερινός έλεγχος της θερμοκρασίας, εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων 
συμβατών με λοίμωξη COVID-19 

• Εάν πυρετός ή συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19  
o Απομόνωση  
o Ενημέρωση του ΕΟΔΥ  
o Κλινική αξιολόγηση και εργαστηριακή διερεύνηση 

 
 





GREC / GREEK  

Ασθένεια που προκαλείται από τον κορωναϊο (COVID-19) 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Σε όλον τον Καναδά, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.  Για 

ορισμένους εργασιακούς χώρους, αυτό σημαίνει αλλαγή ή μείωση του ωραρίου λειτουργίας, ακόμα 

και κλείσιμο για ορισμένη χρονική περίοδο. Σε πολλούς εργαζομένους έχει ζητηθεί να μείνουν στο 

σπίτι τους ή να δουλέψουν από το σπίτι, ενώ σε άλλους έχει ζητηθεί να συνεχίσουν να πηγαίνουν στη 

δουλειά διότι οι υπηρεσίες που παρέχουν κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της λειτουργίας 

της χώρας στην παρούσα συγκυρία.  

Οι εργαζόμενοι σε τομείς που κρίνονται αναγκαίοι διαδραματίζουν καίριας ρόλο για τη διασφάλιση της 

ζωής, της υγείας και των βασικών λειτουργιών της κοινωνίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων, οι διασώστες, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εργαζόμενοι σε καίριες υποδομές, στον 

τομέα της ηλεκτροδότησης και της παροχής φυσικού αερίου, και οι εργαζόμενοι που παρέχουν στην 

κοινωνία αναγκαίες προμήθειες όπως τρόφιμα και φάρμακα.  

Και ενώ όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συνεχίσουν την κοινωνική αποστασιοποίηση και να τηρούν 

κανόνες υγιεινής στην προσωπική τους ζωή, πρέπει επίσης να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για την 

προστασία των σημαντικών εργασιακών χώρων και των εργαζομένων που παρέχουν απαραίτητες 

υπηρεσίες. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν για τη διασφάλιση της υγείας 

των εργαζομένων και των πελατών, και για να μπορέσει η επιχείρηση να συνεχίσει να παρέχει τις 

απαραίτητες υπηρεσίες της.   

Οι εργοδότες οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις οδηγίες για ενημερωμένη λήψη αποφάσεων για 

τους εργασιακούς χώρους/ τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. 

 

 

Για όλους τους εργαζομένους 

 
Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν και να συμμορφωθούν με τις πολιτικές και πρακτικές 

για την πρόληψη της λοίμωξης που ισχύουν στο χώρο εργασίας τους: 

Φρόντιστε ώστε τα χέρια σας να είναι πάντα καθαρά:   

- Πλύντε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#hygiene
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html
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- Εάν δεν έχετε νερό και σαπούνι στη διάθεσή σας, χρησιμοποιήστε αντισηπτικό χεριών με βάση 
αλκοόλης  

- Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και στο στόμα σας  

- Βήξτε ή φτερνιστείτε στο εσωτερικό του αγκώνα σας  

- Αποφύγετε να αγγίζετε επιφάνειες που αγγίζουν πολλοί  

- Αντί χειραψίας, χαιρετήστε κάποιον φιλικά με κούνημα του χεριού ή άγγιγμα αγκώνων 

- Χρησιμοποιήστε τον απαραίτητο ατομικό εξοπλισμό προστασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες. 

Τηρήστε το περιβάλλον καθαρό:  

- Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προϊόντα για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε αντικείμενα 

όπως το γραφείο σας, την επιφάνεια εργασίας, τα τηλέφωνα, τα πληκτρολόγια και τις 

ηλεκτρονικές συσκευές, τα ταμεία, τα πληκτρολόγια αφής, τα κουμπιά των ανελκυστήρων και 

τα τραπέζια των εστιατορίων τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, και πιο συχνά εάν είναι 

εμφανώς βρώμικα.  

- Εάν είναι ανθεκτικές στη χρήση υγρών απολυμαντικών, τις ηλεκτρονικές συσκευές που 

αγγίζουν πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα τα τηλέφωνα, οι υπολογιστές και άλλες συσκευές 

μπορούν να απολυμανθούν με προϊόντα που περιέχουν 70% αλκοόλη (π.χ. τα μαντηλάκια με 

βάση οινοπνεύματος).  

Τηρήστε αποστάσεις: 

- Τηρήστε απόσταση 2 μέτρων με τους συναδέλφους σας και τους πελάτες.  
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ των γραφείων, των τραπεζιών και των σταθμών εργασίας. 
- Μειώστε τις δραστηριότητες που απαιτούν στενή σωματική εγγύτητα ή επαφή με τους άλλους, 

όπως είναι οι ομαδικές συναντήσεις.  
- Φροντίστε ώστε οι επαφές σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων να διαρκούν όσο το δυνατόν 

λιγότερο. 
 

Εάν έχετε συμπτώματα του COVID-19: 

- Εάν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε COVID-19, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για 

να μάθετε τι να κάνετε. 

- Εάν έχετε κάποιο από τα συμπτώματα του COVID-19 (πυρετό, βήχα ή δύσπνοια), ακόμα και 
ήπια συμπτώματα, είναι καίριας σημασίας να μείνετε στο σπίτι για να μην μεταδοθεί η 
λοίμωξη σε άλλους.   

- Εάν εμφανίσετε έστω και ήπια συμπτώματα ενώ βρίσκεστε στον εργασιακό σας χώρο, 
απομακρυνθείτε από τους άλλους και πηγαίντε στο σπίτι, αποφεύγοντας τη χρήση μέσων 
δημόσιας συγκοινωνίας (π.χ. λεωφορεία, τρένα, ταξί), εάν είναι εφικτό.  

- Επικοινωνήστε με την τοπική Αρχή Δημόσιας Υγείας και ακολουθήστε τις συμβουλές τους.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/list.html
https://ca.thrive.health/covid19/en
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html?topic=tilelink
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
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- Εάν ανησυχείτε για την οικονομική σας σταθερότητα κατά την περίοδο αυτή, η Κυβέρνηση του 
Καναδά παρέχει βοήθεια. 

 

Για τους εργοδότες 

Καθιερώστε πολιτικές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 στο χώρο εργασίας και 
βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί για αυτές και ότι τις έχουν καταλάβει: 

- Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες για ενημερωμένη λήψη αποφάσεων στους χώρους εργασίας/ τις 

επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. 

- Αυξήστε την ενημέρωση του προσωπικού και των πελατών σχετικά με τον COVID-19 και τα 

προληπτικά μέτρα που λαμβάνετε.  

- Τοιχοκολλήστε ανακοινώσεις ζητώντας από τους πελάτες που νοσούν να μείνουν μακριά από 

το χώρο εργασίας. 

- Τοιχοκολλήστε ανακοινώσεις προτρέποντας την καλή αναπνευστική υγιεινή, την υγιεινή των 

χεριών και άλλες υγιείς πρακτικές  

- Όπου είναι εφικτό, προσαρμόστε τις πολιτικές και τις διαδικασίες για να μειώσετε τις επαφές 

με τους άλλους, όπως είναι η τηλεεργασία, το ευέλικτο ωράριο, οι διαφορετικές ώρες έναρξης 

εργασίας, χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεδιασκέψεων. 

- Ακυρώστε ή αναβάλετε όλες τις συναντήσεις και τα ταξίδια που δεν είναι αναγκαία. 

- Ελέγξτε το εργασιακό περιβάλλον για χώρους όπου οι άνθρωποι έρχονται συχνά σε επαφή με 

άλλους και με αντικείμενα, και αυξήστε τη συχνότητα καθαρισμού των εν λόγω χώρων.   

- Βρείτε τρόπους να υπάρχει κοινωνική αποστασιοποίηση μεταξύ των εργαζομένων, όπως είναι 

η αύξηση της απόστασης μεταξύ των γραφείων, των ανθρώπων σε ουρές και των σταθμών 

εργασίας.  

- Εξετάστε τρόπους να ελαχιστοποιήσετε τις διαδράσεις μεταξύ των εργαζομένων και των 

πελατών, όπως είναι ο περιορισμός του αριθμού των πελατών που επιτρέπεται να βρίσκεται 

στις εγκαταστάσεις σας ή η εξυπηρέτηση των πελατών μέσω τηλεφώνου. Ιδανικά, θα πρέπει να 

διατηρείται απόσταση 2 μέτρων, εκτός εάν υπάρχει διαχωριστικό (π.χ. κλειστά γραφεία, 

πλεξιγκλάς).  

Να παρέχετε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα καθαριστικά προϊόντα για τη 

διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς εργασιακού χώρου: 

- Παρέχετε πρόσβαση σε εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των χεριών και τοποθετήστε διανομέα 

αντισηπτικού χεριών σε εμφανείς τοποθεσίες σε όλο το χώρο εργασίας. 

- Μεριμνήστε ώστε οι εργασιακοί χώροι με την περισσότερη κίνηση και οι επιφάνειες τις οποίες 

αγγίζουν συχνά πολλοί εργαζόμενοι να απολυμαίνονται δύο φορές την ημέρα. 

file://///ncr-a7/IRBV1/HC/CPAB/PHSCD/SC/COMMUNICATIONS%20GC2/PLANNING/!%20COVID-19/07.%20Fact%20Sheets%20&%20Infographics/workplaces/-%09https:/www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/notices/coronavirus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/risk-informed-decision-making-workplaces-businesses-covid-19-pandemic.html
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- Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε καθαριστικά προϊόντα για να καθαρίζουν 

και να απολυμαίνουν τον εργασιακό τους χώρο. 

- Παρέχετε στους εργαζομένους σας τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας που συστήνεται στις 

οδηγίες περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και την εκπαίδευση για να 

γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό. 

Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι ξέρουν τι να κάνουν όταν έχουν συμπτώματα: 

- Εξετάστε το ενδεχόμενο να χαλαρώσετε τις πολιτικές σας σχετικά με τις άδειες ασθενείας για 

να παροτρύνετε τους εργαζομένους να αυτοαπομονωθούν εάν αρρωστήσουν. Μεταξύ των 

μέτρων που θα λάβετε, αναστείλετε την ανάγκη υποβολής ιατρικού σημειώματος για την 

επιστροφή στη δουλειά, καθώς έτσι επιβαρύνεται λιγότερο το ήδη βεβαρυμένο σύστημα 

υγείας.   

- Εάν οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν μέσα δημόσιας συγκοινωνίας για να έρθουν 

στη δουλειά, εξετάστε το ενδεχόμενο ευέλικτου ωραρίου που θα τους επιτρέψει να 

αποφύγουν τις μετακινήσεις σε ώρα αιχμής. 

- Σκεφτείτε πως μπορούν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στο σπίτι τους χωρίς να 

χρησιμοποιήσουν τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας εάν εμφανίσουν συμπτώματα στη δουλειά. 

- Προετοιμαστείτε για περισσότερες απουσίες προσωπικού λόγω ασθένειας των εργαζομένων 

και των οικογενειών τους ή πιθανού κλεισίματος των σχολείων.  

Επαγγελματικά ταξίδια 

 
- Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται ταξίδια που δεν είναι αναγκαία στην παρούσα συγκυρία. 
- Ζυγίστε τους κινδύνους και τα οφέλη των επερχόμενων αναγκαίων ταξιδιών σας και 

αξιολογήστε τις άλλες επιλογές σας, όπως αναβολή, ακύρωση ή συμμετοχή μέσω 
τηλεδιάσκεψης.  

- Ελέγξτε τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις περιοχές που πλήττονται και τις ταξιδιωτικές 
ενημερώσεις σχετικά με ζητήματα υγείας.  

- Όταν επιστρέφετε από ταξίδι εκτός Καναδά, πρέπει να αυτοαπομονωθείτε για 14 ημέρες.  
- Όταν επιστρέφετε από ταξίδι εντός του Καναδά, παρακολουθήστε την κατάσταση της υγείας 

σας για συμπτώματα, όπως βήχα, πυρετό ή δύσπνοια για 14 ημέρες. 
- Εάν εμφανίσετε έστω και ήπια συμπτώματα, όπως βήχα, πυρετό ή δύσπνοια, απομονωθείτε 

στο σπίτι σας και επικοινωνήστε με την τοπική Αρχή Δημόσιας Υγείας για περαιτέρω οδηγίες.  
 

Επαγγελματικές μετακινήσεις εργαζομένων σε τομείς που κρίνονται 
απαραίτητοι  
 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
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- Οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών, όπως οι οδηγοί φορτηγών, το προσωπικό των 
τρένων και τα πληρώματα των αεροπλάνων, πρέπει να ταξιδέψουν ώστε να διασφαλιστεί η 
διακίνηση των αναγκαίων προϊόντων και των ανθρώπων που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση του COVID-19 και την αδιάκοπη λειτουργία του κράτους. 

- Οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση να αυτοαπομονωθούν για 14 ημέρες κατά την 
επιστροφή τους από επαγγελματικό ταξίδι, αλλά έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν την 
κατάσταση της υγείας τους για συμπτώματα και να αυτοαπομονώνονται αμέσως εάν 
εμφανίσουν έστω και ήπια συμπτώματα. 

 

Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Canada.ca/coronavirus ή καλέστε το 1-833-784-4397  

Canada.ca/le-coronavirus 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/self-monitoring-self-isolation-isolation-for-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
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6. ΣΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΡΟΥ ΕΜΦΑΝΛΣΑΝ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 

ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ 

7. ΣΧΕΔΛΟ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΡΟΡΤΩΝ ΕΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΓΑΣΛΑ 

8. ΟΓΑΝΩΤΛΚΑ ΜΕΤΑ  - ΚΑΚΑΛΣΜΟΣ & ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΧΩΩΝ ΕΓΑΣΛΑΣ 

9. ΕΚΤΛΜΘΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΥ ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΑΡΟ COVID-19 

10. ΤΕΛΛΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ: ΕΥΡΑΚΕΛΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ: ΟΞΕΛΑ ΛΟΛΜΩΞΘ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΛΚΟΥ 

ΡΑΑΤΘΜΑ IΛΛ: ΟΛΣΜΟΣ ΚΟΥΣΜΑΤΟΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV: ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΕΛΣΟΔΟΥ ΕΡΛΣΚΕΡΤΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V: ΟΔΘΓΛΕΣ ΕΟΔΥ 



1. ΕΙΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΙΟ SARS-cov-2 ΚΑΙ ΣΗ 

ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 

Στα τζλθ του 2019, ζνα νζο ςτζλεχοσ κορονoϊοφ αναγνωρίςτθκε ωσ αίτιο 

κρουςμάτων πνευμονίασ ςτο Wuhan, μια πόλθ τθσ επαρχίασ Hubei, ςτθν Κίνα. Θ 

μετάδοςθ του ιοφ υπιρξε ραγδαία και οδιγθςε αρχικϊσ ςε επιδθμία ςε όλθ τθν Κίνα, 

ςτθ ςυνζχεια εξαπλϊκθκε παγκοςμίωσ, πλιττοντασ πλζον ςχεδόν όλεσ τισ θπείρουσ. 

Ο ιόσ μπορεί να μεταδοκεί από μολυςμζνα ηϊα (το πικανότερο ςενάριο είναι πωσ 

ξεκίνθςε από τθν κατανάλωςθ άγριων ηϊων ςτθν Κίνα), αλλά επίςθσ είναι δυνατι θ 

μετάδοςθ από άνκρωπο ςε άνκρωπο. Ππωσ κάκε άλλοσ ιόσ του αναπνευςτικοφ, 

μεταδίδεται μζςω ςταγονιδίων που βγαίνουν από το ςτόμα των μολυςμζνων 

ατόμων κατά τθν ομιλία, τον βιχα και το φτζρνιςμα. Ο ιόσ μπορεί να επιβιϊςει ςτο 

περιβάλλον από μερικζσ ϊρεσ μζχρι και μερικζσ θμζρεσ (ανάλογα με τθν επιφάνεια 

και τισ περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ), ενϊ πικανόσ τρόποσ μετάδοςθσ κεωρείται το 

άγγιγμα μιασ μολυςμζνθσ επιφάνειασ και ςτθ ςυνζχεια το άγγιγμα τον ματιϊν ι του 

ςτόματοσ. 

Οι άνκρωποι που μολφνονται από τον κορονoϊό SARS-CoV-2 μπορεί να εμφανίςουν 

πυρετό, βιχα, δφςπνοια (δυςκολία ςτθν αναπνοι), να αιςκάνονται κουραςμζνοι και 

να ζχουν μυϊκοφσ πόνουσ. Τα  προβλιματα  με τθν αναπνοι  ςυμβαίνουν όταν θ 

λοίμωξθ προςβάλει τουσ πνεφμονεσ, προκαλϊντασ πνευμονία. Σα ςυμπτϊματα 

ςυνικωσ εμφανίηονται λίγεσ θμζρεσ μετά τθ λοίμωξθ με τον ιό, ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ αυτό το χρονικό διάςτθμα είναι 3-7 θμζρεσ μετά τθν ζκκεςθ. Πμωσ, 

ςε κάποιουσ ανκρϊπουσ τα ςυμπτϊματα εμφανίηονται μετά από μεγαλφτερο 

διάςτθμα (ζωσ και 14 θμζρεσ). 

υνικωσ πρόκειται για μια ιπια νόςο και το 98% των ανκρϊπων που μολφνονται 

επιβιϊνουν. Θ πλειονότθτα των περιπτϊςεων (>80%) είναι ιπιεσ (με λίγα 

ςυμπτϊματα, όμοια του κοινοφ κρυολογιματοσ) και μποροφν να αναρρϊςουν ςτο 

ςπίτι. Πμωσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ , προκαλείται ςοβαρι νόςοσ (περίπου ςτο 14%) 

και ςε ζνα μικρότερο ποςοςτό (περίπου ςτο 5%) πολφ ςοβαρι νόςοσ. Κάποιοι 

άνκρωποι δεν εμφανίηουν κακόλου ςυμπτϊματα, ι ζχουν μόνο ιπια ςυμπτϊματα 

κοινοφ κρυολογιματοσ. ε άλλουσ ανκρϊπουσ, θ λοίμωξθ με τον COVID-19 μπορεί 

να προκαλζςει ςοβαρά προβλιματα, όπωσ πνευμονία ι ακόμα και κάνατο. Αυτό 

ςυμβαίνει ςυχνότερα ςε ανκρϊπουσ που ζχουν κι άλλα προβλιματα ςοβαρά 

προβλιματα υγείασ και ςτουσ θλικιωμζνουσ. 

Σα επιςτθμονικά δεδομζνα και θ κατανόθςθ αυτοφ του νεότερου κορονoϊοφ SARS- 

CoV-2 και τθσ νόςου (COVID-19) που προκαλεί, βρίςκονται ακόμθ υπό εξζλιξθ. 



2. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΧΕΔΙΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΠΟ 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΗΜΑΣΑ 

1. Ρροςδιορίςτε τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται με τθν εργαςία και τουσ κινδφνουσ 

για τθν υγεία των υπαλλιλων ςασ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ απειλισ από τθν 

ζκκεςθ ςτον COVID-19. 

2. Επανεξετάςτε τισ πολιτικζσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι 

πολιτικζσ και οι πρακτικζσ είναι ςφμφωνεσ με τισ ςυςτάςεισ των επίςθμων φορζων 

δθμόςιασ υγείασ. 

3. Ελαχιςτοποιιςτε τθν ζκκεςθ μεταξφ των εργαηομζνων αλλά και μεταξφ των 

εργαηομζνων και του κοινοφ. 

4. Εξετάςτε και κακορίςετε πολιτικζσ και πρακτικζσ, όπωσ εργαςία από το ςπίτι - 

τθλεργαςία και ευζλικτεσ ϊρεσ εργαςίασ (π.χ. κλιμακωτζσ βάρδιεσ) για να αυξιςετε 

τθ φυςικι απόςταςθ μεταξφ των εργαηομζνων. 

5. Βεβαιωκείτε ότι διακζτετε τθν τεχνολογία και τθν υποδομι που απαιτείται για να 

υποςτθρίξετε πολλοφσ υπαλλιλουσ που μπορεί να εργάηονται από το ςπίτι. 

6. Ρροςδιορίςτε τισ βαςικζσ επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ, τισ βαςικζσ εργαςίεσ ι τουσ 

ρόλουσ και τα κρίςιμα ςτοιχεία ςτισ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ ςασ (π.χ. πρϊτεσ φλεσ, 

προμθκευτζσ, υπθρεςίεσ/προϊόντα υπεργολάβου και υλικοτεχνικι υποςτιριξθ) που 

απαιτοφνται για τθ διατιρθςθ των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. Σχεδιάςτε τον 

τρόπο με τον οποίο κα λειτουργιςει θ επιχείρθςι ςασ εάν υπάρχει αυξανόμενθ 

απουςία ι οι εν λόγω αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ διακόπτονται. 

7. Δθμιουργιςτε μια διαδικαςία μετάδοςθσ πλθροφοριϊν ςτουσ υπαλλιλουσ και 

τουσ επιχειρθματικοφσ ςυνεργάτεσ ςχετικά με τα ςχζδια απόκριςθσ των 

μολυςματικϊν αςκενειϊν και τισ τελευταίεσ πλθροφορίεσ για τον COVID-19. 

Ρροβλζψτε τον φόβο των εργαηομζνων, το άγχοσ, τισ φιμεσ και τθν 

παραπλθροφόρθςθ και ςχεδιάςτε τον τρόπο επικοινωνίασ ανάλογα. 

8. Ορίςτε ςαφϊσ τισ διαδικαςίεσ τθσ εταιρείασ για τθν ενεργοποίθςθ και τον 

τερματιςμό του ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ πανδθμίασ από τισ λοιμϊδεισ νόςουσ 

ανάλογα με τθν μεταβολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ανά περιοχι (π.χ. 

ενδεχόμενθ αλλαγι ι κλείςιμο επιχειριςεων ςε πλθγείςεσ περιοχζσ) και μεταφορά 

επιχειρθματικϊν γνϊςεων ςε βαςικοφσ υπαλλιλουσ. 

9. Εξετάςτε το ενδεχόμενο ακφρωςθσ μθ βαςικϊν επαγγελματικϊν ταξιδιϊν ςε άλλεσ 

χϊρεσ ανά γεωγραφικό προοριςμό. Ρεριοριςμοί ταξιδιοφ μποροφν να τεκοφν ςε ιςχφ 

από άλλεσ χϊρεσ, οι οποίοι ενδζχεται να περιορίςουν τθν ικανότθτα των 

εργαηομζνων να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ εάν αρρωςτιςουν ενϊ βρίςκονται 

ςε κακεςτϊσ ταξιδιοφ. Εξετάςτε το ενδεχόμενο ακφρωςθσ μεγάλων ςυναντιςεων ι 

γεγονότων που ςχετίηονται με τθν εργαςία. 



3. ΤΣΑΕΙ ΠΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

 
Οι εργαηόμενοι ειςζρχονται ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ όταν: 

1. ΔΕΝ εμφανίηουν ςυμπτϊματα οξείασ λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ, (βιχα, 

πυρετό, πονόλαιμο, ρινικι καταρροι δφςπνοια). 

2. ΔΕΝ ανικουν ςτισ ευπακείσ ομάδεσ κατ’ υπόδειξθ του κεράποντοσ ιατροφ 

τουσ 

3. ΔΕΝ υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ που κακιςτά επικίνδυνθ τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων τουσ 

 

υςτάςεισ εντόσ χϊρου εργαςίασ: 

1. Αυςτθρι τιρθςθ όλων των κανόνων υγιεινισ 

✓ Ρλζνουμε τα χζρια μασ τακτικά και ςχολαςτικά με ςαποφνι και νερό 

ι με αλκοολοφχο διάλυμα και αποφεφγουμε τθν επαφι των χεριϊν 

με το πρόςωπο (μάτια, μφτθ, ςτόμα). 

✓ Καλφπτουμε τον βιχα ι το φτζρνιςμα με χαρτομάντιλο το οποίο 

απορρίπτουμε άμεςα ςτα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι 

διακζςιμο, καλφπτουμε με το εςωτερικό του αγκϊνα. 

2. Χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκα, γάντια) 

3. Αποφυγι επαφϊν και ςυνακροίςεων με άλλουσ εργαηόμενουσ, διατιρθςθ 

αποςτάςεων αν είναι δυνατόν >2μ από το ςυνάδελφο τουσ. 

4. Ενθμζρωςθ των ανωτζρων για τον τόπο και χρόνο εργαςίασ τουσ 

5. Χριςθ του ιατρείου εργαςίασ: 

 για ςοβαρό και επείγον λόγο 

 να προθγείται τθλεφωνικι επικοινωνία 

 

 
Γενικζσ ςυςτάςεισ ςε περίπτωςθ λοίμωξθσ του αναπνευςτικοφ: 

1. παραμονι ςτο ςπίτι 

2. επί υποψίασ νόςου, κακθμερινι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ 

3. κακθμερινι κερμομζτρθςθ (δφο φορζσ τθν θμζρα) και καταγραφι των 

μετριςεων 

4. αποφυγι κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν 

5. αποφυγι επαφϊν με ευπακείσ ομάδεσ 

6. τιρθςθ όλων των κανόνων υγιεινισ και κυρίωσ 

 τακτικό πλφςιμο των χεριϊν 

 απολφμανςθ των επιφανειϊν και των κινθτϊν 

 καλό αεριςμό των χϊρων 

 αποφυγι χριςθσ μετρθτϊν 



4. ΤΣΑΕΙ ΠΡΟ ΕΡΓΟΔΟΣΕ 

 
Στα πλαίςια τθσ πρόλθψθσ και προαγωγισ υγείασ των εργαηομζνων, οι επιχειριςεισ 

καλοφνται να λάβουν τα ακόλουκα μζτρα: 

1. Σφςταςθ για απομάκρυνςθ των ευπακϊν ομάδων από τθν εργαςία ι, εάν 

είναι εφικτό, τροποποίθςθ των κακθκόντων τουσ κατ’ υπόδειξθ του ιατροφ 

εργαςίασ ϊςτε να μθν κινδυνεφςει θ υγεία τουσ 

2. Απομάκρυνςθ εργαηομζνων με ςυμπτϊματα λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ 

3. Δυνατότθτα ευζλικτου  ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ειδικϊν αδειϊν και 

αναρρωτικϊν 

4. Λειτουργία με το ελάχιςτο δυνατό προςωπικό 

5. Δυνατότθτα εργαςιϊν ςε βάρδιεσ (προτείνεται εβδομαδιαία εναλλαγι), κατά 

τζτοιο τρόπο ϊςτε ανάμεςα ςτισ βάρδιεσ να μεςολαβεί ικανόσ χρόνοσ για 

ςχολαςτικό κακαριςμό, με τα κατάλλθλα μζςα, των κοινϊν εργαλείων, μζςων 

ι οχθμάτων) 

6. Αποφυγι άμεςθσ επαφισ με το ευρφ κοινό, περιοριςμόσ ςυναλλαγϊν με το 

κοινό ςτο ελάχιςτο δυνατό 

7. Αποφυγι ςυνάκροιςθσ εργαηομζνων, ειδικά ςε κλειςτοφσ χϊρουσ 

8. Σφςταςθ για τθλεργαςία και εργαςία από το ςπίτι 

9. Διακοπι εργαςιϊν και κλείςιμο κτθρίων μθ απαραίτθτων για τθν 

παραγωγικι διαδικαςία όπωσ κυλικεία, εςτιατόρια, γυμναςτιρια, 

ςυνεδριακοί χϊροι 

10. Διακοπι εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων, εκδθλϊςεων, ταξιδιϊν και περιοριςμόσ 

μετακινιςεων των εργαηομζνων 

11. Διαχωριςμόσ εργαηομζνων ει δυνατόν ςε ομάδεσ που δεν ςυναντιόνται 

μεταξφ τουσ ςτον ίδιο εργαςιακό χϊρο και χρόνο 

12. Συχνόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ επιφανειϊν 

13. Συχνόσ αεριςμόσ εργαςιακϊν χϊρων 

14. Αποφυγι χριςθσ κλιματιςτικϊν, κακαριςμόσ φίλτρων 

15. Εξαςφάλιςθ όλων των μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκεσ, γάντια) 

16. Ρρομικεια και χριςθ αντιςθπτικϊν διαλυμάτων χεριϊν 

17. Ενθμερωτικά φυλλάδια για τθν πανδθμία του Covid-19 

18. Ζλεγχοσ των επιςκεπτϊν με χριςθ ειδικοφ ερωτθματολογίου και τιρθςθ του 

ςχετικοφ αρχείου (ΡΑΑΤΘΜΑ IV) 

19. Οριςμόσ υπεφκυνου με αποκλειςτικό αντικείμενο τθν προςταςία των 

εργαηομζνων από τθν επιδθμία 



5. ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΝ 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Όλοι οι εργαηόμενοι με οξεία εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ: 

 Δεν προςζρχονται ςτθν εργαςία 

 Ειδοποιοφν τον προϊςτάμενό τουσ 

 Ειδοποιείται ο Λατρόσ Εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ 

 Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ πικανοφ κροφςματοσ ςε ςοβαρι οξεία 

λοίμωξθ αναπνευςτικοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ (πυρετόσ, 

βιχασ, δφςπνοια) 

 Υποχρεωτικι ενθμζρωςθ ςε επιβεβαίωςθ κροφςματοσ 

 

Α. Εργαηόμενοι που εμφανίηουν ιπια ςυμπτϊματα οξείασ λοίμωξθσ 

αναπνευςτικοφ(όπωσ καταρροι, πταρμόσ, δεκατικι πυρετικι κίνθςθ, μυϊκι 

αδυναμία): 

1. Δεν προςζρχονται ςτθν εργαςία 

2. Ειδοποιοφν τον  Λατρό Εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ 

3. Ραραμζνουν ςτο ςπίτι τουσ για 14 θμζρεσ 

4. Ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για απομόνωςθ 

5. Επιςτρζφουν ςτθν εργαςία τουσ μόνο όταν: 

 Είναι 7θμζρεσ ελεφκεροι ςυμπτωμάτων* 

 Ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον 14 θμζρεσ απομόνωςθσ** 

 Ζχουν αναρρϊςει πλιρωσ και είναι ικανοί προσ εργαςία 

 

 Σε ε πιδε ίνω ςθ ι ε μμον ι τω ν ςυμπτω μά τω ν τουσ αναηθτοφν ιατρικι βοικεια από τον 

κεράποντα ιατρό τουσ λαμβάνοντασ προλθπτικά μζτρα μθ διαςποράσ τθσ νόςου 

(μάςκα,  γάντια κ.λπ. ). 

Β. Εργαηόμενοι που εμφανίηουν πυρετό, βιχα ι και δυςκολία ςτθν ανάςα: 

1. Αναηθτοφν άμεςα ιατρικι βοικεια 

2. Ενθμερϊνουν τον ΕΟΔΥ 

*Δεν υπάρχει επίςθμο και αςφαλζσ χρονικό όριο επιςτροφισ ςτθν εργαςία μετά τθν 

εκδιλωςθ τθσ νόςου. Οι 7 θμζ ρε σ χ ω ρίσ ςυμπτϊμα τα είναι ζνα ςχετικά αςφαλζσ όριο 

και ενδζχεται να τροποποιθκεί. 

**Οι 14 μζ ρε σ αφοροφν περίοδο επϊαςθσ, δθλαδι τον μζγιςτο χρόνο από τθν ζκκεςθ 

ςτον ιό μζχρι τθν εκδιλωςθ νόςου. Η νόςοσ μπορεί να ξεκινιςει με πολφ ιπια 

ςυμπτϊματα αλλά μία εβδομά δα με τά , να εκδθλωκεί με βαριά ςυμπτωματολογία και 

κλινικι εικόνα πνευμονίασ (πυρετόσ, βιχασ, δφςπνοια). 



6. ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΕΜΦΑΝΙΑΝ 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Όλοι οι εργαηόμενοι με οξεία εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ: 

 Αποχωροφν άμεςα από τθν εργαςία 

 Ειδοποιοφν τον προϊςτάμενό τουσ 

 Ειδοποιοφν τον  Λατρό Εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ 

 Δεν ζρχονται ςτθν εργαςία για τουλάχιςτον 14 θμζρεσ 

 Ακολουκοφν τισ παραπάνω οδθγίεσ (παράγραφοσ 3) και τισ οδθγίεσ 

του κεράποντα ιατροφ τουσ 

 

Α. Εργαηόμενοι που δεν εμφανίηουν βαριά ςυμπτωματολογία (δυςκολία ςτθν 

ανάςα, απϊλεια ςυνείδθςθσ, βαριά κλινικι εικόνα): 

1. Αποχωροφν με δικό τουσ ιδιόκτθτο μζςο 

2. Εάν δεν ζχουν, μεταφζρονται με υπθρεςιακό όχθμα 

3. Φζρουν μάςκα μιασ χριςθσ εργαηόμενουσ 

4. Αποφεφγουν τθν επαφι με τουσ άλλουσ 

5. Τθροφνται όλα τα μζςα ατομικισ προςταςίασ των οδθγϊν 

6. Γίνεται απολφμανςθ όλων των επιφανειϊν και χϊρων του εργαηόμενου με 

διάλυμα χλωρίνθσ 10% ι και με αλκοολοφχο αντιςθπτικό. 

7. Εφαρμόηεται καλόσ αεριςμόσ των εργαςιακϊν χϊρων 
 

Β. Εργαηόμενοι που χριηουν επείγουςασ ιατρικισ αντιμετϊπιςθσ(δυςκολία ςτθν 

ανάςα, απϊλεια ςυνείδθςθσ, βαριά κλινικι εικόνα): 

1. Ενθμερϊνεται το ιατρείο 

2. Ο αςκενισ μεταφζρεται άμεςα με αςκενοφόρο 

3. Τθροφνται όλα τα μζςα ατομικισ προςταςίασ των οδθγϊν και νοςθλευτϊν 

4. Γίνεται απολφμανςθ όλων των επιφανειϊν και χϊρων (χριςθ 0,5% 

υποχλωριϊδουσ νατρίου δθλ. αραίωςθ 1:10 αν χρθςιμοποιείται οικιακι 

χλωρίνθ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ 5%, μετά από τον κακαριςμό με ουδζτερο 

απορρυπαντικό. Για επιφάνειεσ που είναι πικανόν να καταςτραφοφν από τθ 

χριςθ υποχλωριϊδουσ νατρίου, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αικανόλθ 

ςυγκζντρωςθσ 70% κατόπιν κακαριςμοφ με ουδζτερο απορρυπαντικό). 

5. Εφαρμόηεται καλόσ αεριςμόσ των εργαςιακϊν χϊρων 



7. ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Εργαηόμενοσ που ιρκε ςε ά με ςθ κα ι  παρα τε τα μζ νθ  ε παφι με  εργαηόμενο  που 

εμφάνιςε ςυμπτϊματα οξείασ λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ ι 

Εργαηόμενοσ που ιρκε ςε άμεςθ και  παρατεταμζνθ  επαφι με  τον  χϊρου ι τα 

πράγματα του ςυγκεκριμζνου εργαηόμενου 

1. Αποχωρεί άμεςα από τθν εργαςία 

2. Ραραμζνει ςε απομόνωςθ ςτο ςπίτι του 

3. Ραρακολουκεί τθν υγεία του για 14 θμζρεσ 

 Σε μθ εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων ε πιςτρζ φε ι ςτθν ε ργ α ςία του  

 Σε εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων ακολουκείται το ςχζδιο τθσ 

παραγράφου 4 

 

*Σε κρίςιμουσ τομείσ τθσ παραγωγισ με κίνδυνο διακοπισ λειτουργίασ τουσ, οι 

επαφζσ των πικανϊν κρουςμάτων μποροφν να απομονωκοφν για 7 θμζρεσ αντί 14 

(μετά και από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΟΔΥ). 

Η ςυγκεκριμζνθ τακτικι εφαρμόηεται ςτα νοςοκομεία από 17/03/2020 λόγω 

 αδυναμίασ διακοπισ λειτουργίασ τουσ 

  ε κδι λωςθ σ ςυμπτωμά τω ν ςτισ πρϊτε σ 5 με 7 θ μζ ρε σ από τθν επαφι ςτθν 

πλειοψθφία των περιπτϊςεων 

ε κάκε περίπτωςθ, το μζ γ ιςτο ε πίπεδο α ςφά λεια σ, παραμ ζ νουν οι 14 θμζ ρε σ , ειδικά 

εάν πρόκειται για παρατεταμζνθ κοντινι επαφι, χωρίσ τθν χριςθ μζςων ατομικισ 

προςταςίασ (γάντια, μάςκα) και χωρίσ τθν εφαρμογι περιβαλλοντικϊν κανόνων 

υγιεινισ (κακαριςμόσ, απολφμανςθ επιφανειϊν). 

 

 
Εργαηόμενοσ που διαχειρίςτθκε φποπτο κροφςμα (οδθγόσ, νοςθλευτισ, ςυνάδελφοσ) 

και τιρθςε όλα τα μζςα ατομικισ προςταςίασ (γυαλιά, φόρμα, μάςκα, γάντια μιασ 

χριςθσ) και τισ οδθγίεσ που του ζχουν δοκεί, κεωρείται χαμθλοφ κινδφνου για 

εκδιλωςθ νόςου. 

Εργαηόμενοσ με μικρι διάρκεια (<15 λεπτά) ι και μεγάλθ απόςταςθ επαφισ (>2 

μζτρα) κεωρείται χαμθλοφ κινδφνου για εκδιλωςθ νόςου. 

Οι περιβαλλοντικοί κανόνεσ υγιεινισ μειϊνουν τθν επικινδυνότθτα μετάδοςθσ νόςου. 

Σα αυςτθρά μζτρα υγιεινισ του προςωπικοφ μειϊνουν περαιτζρω τθν 

επικινδυνότθτα. 



8. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 
 

1. Οι νιπτιρεσ και οι τουαλζτεσ να διακζτουν υγρό ςαποφνι και χειροπετςζτεσ 

μιασ χριςθσ 

2. Οι κάδοι απορριμμάτων να είναι ποδοκίνθτοι και να περιζχουν ςακοφλα μιασ 

χριςθσ που κλείνει ερμθτικά 

3. Συχνόσ κακαριςμόσ αντικειμζνων όπωσ πλθκτρολόγιο, ποντίκι, θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ,  κλπ. 

4. Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ 

5. Ζλεγχοσ κλιματιςτικϊν και αλλαγι φίλτρων 

6. Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ κζςεων εργαςίασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

Λατροφ Εργαςίασ και του Τεχνικοφ αςφαλείασ για να τθροφνται οι αποςτάςεισ 

μεταξφ των εργαηομζνων 

ΓΕΝΛΚΕΣ ΟΔΘΓΛΕΣ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΣΕ ΕΡΛΡΕΔΟ ΡΟΛΘΨΘΣ Ι ΣΕ 

ΕΜΦΑΝΛΣΘ ΚΟΥΣΜΑΤΟΣ 

Πότε και πωσ πρζπει να κάνουμε κακαριςμό και απολφμανςθ ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ 

Ωσ κακαριςμό ενόσ εργαςιακοφ χϊρου ορίηουμε τθν απομάκρυνςθ κάκε βρωμιάσ, 

όπωσ λόγου χάρθ τθσ ςκόνθσ, υπολειμμάτων τροφϊν ι ξζνων ςωμάτων, που 

προκαλοφν αφξθςθ των μικροοργανιςμϊν. Ωσ απολφμανςθ ορίηεται θ μείωςθ του 

αρικμοφ των μικροοργανιςμϊν, που είναι ηωντανά κφτταρα. Με τθν κακαριότθτα και 

απολφμανςθ των χϊρων εργαςίασ, βελτιϊνεται το περιβάλλον εργαςίασ και 

μειϊνονται οι επιμολφνςεισ, κακϊσ και θ ανάπτυξθ μικροβιακϊν και άλλων ςχετικϊν 

κινδφνων. 

 
"Οδθγίεσ για τον ζκτακτο κακαριςμό χϊρων εργαςίασ που ζχουν πικανά 

μολυνκεί από το νζο κορονοϊό " 

 
Λόγω τθσ πικανισ επιβίωςθσ του ιοφ SARS-CoV-2 ςτο περιβάλλον για αρκετζσ θμζρεσ, 

οι χϊροι και οι περιοχζσ που ζχουν πικανά μολυνκεί από τον ιό πρζπει να 

απολυμαίνονται πριν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. Ραρ’ ότι δεν υπάρχουν ακόμα 

επαρκι δεδομζνα για τθν αποτελεςματικότθτα των διάφορων απολυμαντικϊν 

μζςων κατά του ςυγκεκριμζνου ιοφ, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ προϊόντων που 

περιζχουν αντιμικροβιακοφσ παράγοντεσ αποτελεςματικοφσ κατά των κορονοϊϊν. 

Ο νζοσ κορονοϊόσ (SARS-CoV-2), είναι ζνασ RNΑ ιόσ που μεταδίδεται κυρίωσ μζςω 

μεγάλων αναπνευςτικϊν ςταγονιδίων και επαφισ, αλλά ενδεχομζνωσ να υπάρχουν 

και άλλοι τρόποι μετάδοςθσ. Ο χρόνοσ επιβίωςθσ και οι ςυνκικεσ που επθρεάηουν 



τθν επιβίωςθ του SARS-CoV-2 ςτο περιβάλλον είναι αυτι τθ ςτιγμι άγνωςτεσ, 

ωςτόςο ςφμφωνα με μελζτεσ που εκτιμοφν τθν ςτακερότθτα άλλων κορονοϊϊν, 

εκτιμάται ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιϊςει αρκετζσ θμζρεσ ςτο περιβάλλον 

πάνω ςε διαφορετικζσ επιφάνειεσ. 

Ραρακάτω αναφζρονται οδθγίεσ για δφο περιπτϊςεισ: 1) οδθγίεσ για τον περιοδικό 

κακαριςμό των χϊρων εργαςίασ, χωρίσ να υπάρχει υποψία ότι ζχει μιανκεί από τον 

SARS CoV-2 και 2) οδθγίεσ για τον ζκτακτο κακαριςμό χϊρων εργαςίασ που ζχουν 

πικανά μολυνκεί από το νζο κορονοϊό, δθλαδι χϊρου ςτον οποίο κινικθκε φποπτο, 

ςτενό ι επιβεβαιωμζνο κροφςμα. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, αφιςτε το κακαριςτικό 

ι/ και απολυμαντικό που ζχει χρθςιμοποιθκεί να ςτεγνϊςει ςτο φυςικό αζρα και 

ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

1.  Ο δθγί εσ γι α τον πε ρι οδικό κακ αριςμό των χϊρω ν εργ αςί ασ  

Συςτθματικόσ και επαρκισ αεριςμόσ όλων των χϊρων ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα. 

• Χριςθ γαντιϊν μιασ χριςθσ και ςτολισ εργαςίασ από το προςωπικό κακαριότθτασ. 

Τα γάντια μετά τθ χριςθ τουσ πρζπει να απορρίπτονται αμζςωσ ςτισ πλαςτικζσ 

ςακοφλεσ των κάδων απορριμμάτων και να μθ γίνονται προςπάκειεσ κακαριςμοφ 

τουσ, πχ. πλφςιμο των γαντιϊν μιασ χριςθσ και επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, θ χριςθ γαντιϊν μιασ χριςθσ δεν αντικακιςτά ςε καμιά 

περίπτωςθ το πλφςιμο των χεριϊν. 

•Σχολαςτικι εφαρμογι των τυπικϊν εργαςιϊν κακαριςμοφ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτο 

ςυχνό κακαριςμό των λείων επιφανειϊν που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά (π.χ. πόμολα, 

χεροφλια, κουπαςτι από ςκάλεσ ι κιγκλίδωμα, ανελκυςτιρεσ, διακόπτεσ, βρφςεσ 

κλπ) με κοινά κακαριςτικά, δθλαδι υγρό ςαποφνι και νερό, ι διάλυμα οικιακισ 

χλωρίνθσ 10% (1 μζροσ οικιακισ χλωρίνθσ αραιωμζνο ςε 10 μζρθ νερό) ι αλκοολοφχο 

αντιςθπτικό. 

• Οι πλαςτικζσ ςακοφλεσ των κάδων, όταν γεμίηουν, πρζπει να δζνονται ςφικτά και 

να απομακρφνονται αμζςωσ. 

2.  Ο δθγί εσ γι α τον ζκτακτο κακ αρι ςμό χϊρων εργ αςί ασ πο υ ζχου ν πι κανά  

 μολ υνκ εί από το νζο κοροναϊ ό  

Λόγω τθσ πικανισ επιβίωςθσ του ιοφ SARS-CoV-2 ςτο περιβάλλον για αρκετζσ θμζρεσ, 

οι χϊροι και οι περιοχζσ που ζχουν πικανά μολυνκεί από τον ιό πρζπει να 

απολυμαίνονται πριν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. Ραρ’ ότι δεν υπάρχουν ακόμα 

επαρκι δεδομζνα για τθν αποτελεςματικότθτα των διάφορων απολυμαντικϊν 

μζςων κατά του ςυγκεκριμζνου ιοφ, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ προϊόντων που 

περιζχουν αντιμικροβιακοφσ παράγοντεσ αποτελεςματικοφσ κατά των κοροναϊϊν. 

Αρκετοί αντιμικροβιακοί παράγοντεσ ζχουν ελεγχκεί κατά διαφόρων κορονοϊϊν 

(Ραρακάτω Ρίνακασ). Κάποια από τα ενεργά ςυςτατικά, π.χ. το υποχλωριϊδεσ νάτριο 

(που περιζχεται ςτθν οικιακι χλωρίνθ) και θ αικανόλθ, χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε 

μθ υγειονομικζσ και μθ εργαςτθριακζσ μονάδεσ. 



 Α ντι μι κροβ ι ακοί παράγοντεσ με αποτελ εςματι κότθτα κατά δι αφόρω ν κορο ναϊϊ ν  
 

Αντιμικροβιακόσ παράγοντασ Συγκζντρωςθ Ελεγμζνοσ κορονοϊόσ 

Αικανόλθ 70% HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, 

TGEV 

Υποχλωριϊδεσ νάτριο 0.1-0.5% HCoV-229E 
 0.05-0.1% SARS-CoV 

Λωδιοφχοσ ποβιδόνθ 10% (1%) HCoV-229E 

Γλουτεραλδεχδθ 2% HCoV-229E 

Λςοπροπανόλθ 50% MHV-2, MHV-N, CCV, 

Χλωριοφχοβενηαλκόλιο 0.05% MHV-2, MHV-N, CCV 

Χλωριϊδεσ νάτριο 0.23% MHV-2, MHV-N, CCV 

Φορμαλδεχδθ 0.7% MHV-2, MHV-N, CCV 

 
 

Ραρόλο που δεν υπάρχουν δεδομζνα για τθν αποτελεςματικότθτα των παραπάνω 

αντιμικροβιακϊν παραγόντων κατά του ςυγκεκριμζνου ιοφ SARS-CoV-2, προτείνεται 

θ χριςθ 0.1% υποχλωριϊδουσ νατρίου (αραίωςθ 1:50 αν χρθςιμοποιείται οικιακι 

χλωρίνθ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ 5%) μετά από τον κακαριςμό με ουδζτερο 

απορρυπαντικό. Για επιφάνειεσ που είναι πικανόν να καταςτραφοφν από τθ χριςθ 

υποχλωριϊδουσ νατρίου, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ αικανόλθσ με ςυγκζντρωςθ 70% 

κατόπιν του κακαριςμοφ με ουδζτερο απορρυπαντικό. 

Πλεσ οι επιφάνειεσ που ζχουν ενδεχομζνωσ μολυνκεί, όπωσ τοίχοι και παράκυρα, θ 

λεκάνθ τθσ τουαλζτασ και οι επιφάνειεσ του μπάνιου, πρζπει να κακαρίηονται 

προςεκτικά. Πλα τα υφάςματα (κουρτίνεσ, ςεντόνια, κλπ) πρζπει να πλζνονται με 

καυτό νερό (90oC) και προςκικθ απορρυπαντικοφ. Εάν κάτι τζτοιο δεν είναι εφικτό 

λόγω τθσ φφςθσ των υφαςμάτων, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ειδικά προϊόντα 

που περιζχουν υποχλωριϊδεσ νάτριο ι απολυμαντικά μζςα ειδικά για τα υφάςματα 

αυτά. 

Ο προςτατευτικόσ ατομικόσ εξοπλιςμόσ για το προςωπικό κακαριότθτασ ςτθν 

περίπτωςθ χϊρων εργαςίασ που ζχουν πικανά μολυνκεί από το νζο κορονοϊό 

περιλαμβάνει: 

• Μάςκεσ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ FFP2 ι FFP3 
• Ρροςτατευτικά γυαλιά 
• Ρροςτατευτικι φόρμα, αδιάβροχθ, με μακριά μανίκια, ςτισ χριςθσ 
• Γάντια ςτισ χριςθσ 
Ο απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ πικανό μολυςματικό 

υλικό και να απορρίπτεται ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία. Εφόςον 

χρθςιμοποιθκεί προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ που δεν είναι ςτισ χριςθσ, επιβάλλεται 

θ απολφμανςι του με τα κατάλλθλα απολυμαντικά (π.χ. 0.1% υποχλωριϊδεσ νάτριο 

ι 70% αικανόλθ) μετά από κάκε χριςθ. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν άλλα 



απολυμαντικά, πρζπει να ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Κατά τθ 

χριςθ των απολυμαντικϊν πρζπει ο χϊροσ να είναι καλά αεριηόμενοσ. 

Οι δθμόςιοι χϊροι από όπου ζχει απλϊσ περάςει το ςυμπτωματικό άτομο, ςτισ οι 

διάδρομοι, ςυςτινεται να κακαρίηονται ςφμφωνα με ςτισ ςυνικεισ διαδικαςίεσ 

κακαριςμοφ του φορζα και πάντα ςφμφωνα με ςτισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του 

απορρυπαντικοφ/απολυμαντικοφ και τθ ςχετικι εκνικι νομοκεςία. Οι επιφάνειεσ με 

ςτισ οποίεσ ζχει ζρκει ςε επαφι το ςυμπτωματικό άτομο κα πρζπει να πλζνονται και 

να απολυμαίνονται ςφμφωνα με ςτισ παραπάνω οδθγίεσ. Αυτζσ οι επιφάνειεσ 

περιλαμβάνουν: 

• αντικείμενα που είναι εμφανϊσ λερωμζνα/μολυςμζνα με ςωματικά υγρά 

• ςτισ επιφάνειεσ που ζχουν πικανϊσ μολυνκεί ςτισ μπάνια, τουαλζτεσ, πόμολα, 

τθλζφωνα, κρανία, υπολογιςτζσ κ.α. 

Για τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ όλων των ςκλθρϊν επιφανειϊν, των 

πατωμάτων, των καρεκλϊν, των πόμολων, κ.α., πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

πανάκια/υφάςματα ςτισ χριςθσ ι χαρτί κακαριςμοφ κακϊσ και ςφουγγαρίςτρεσ με 

αποςπϊμενεσ κεφαλζσ. Τα πανάκια/υφάςματα, το χαρτί και οι κεφαλζσ από ςτισ 

ςφουγγαρίςτρεσ κα πρζπει να απορρίπτονται μετά από κάκε χριςθ ςε ειδικζσ 

ςακοφλεσ και να αντιμετωπίηονται ωσ μολυςματικά απόβλθτα ςτθν περίπτωςθ που ο 

κακαριςμόσ αφορά χϊρουσ από όπου ζχει περάςει επιβεβαιωμζνο κροφςμα. Ρρζπει 

να αποφεφγεται το πιτςίλιςμα και o ψεκαςμόσ κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ και 

ςτισ απολφμανςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που κάποια αντικείμενα δεν μποροφν να κακαριςτοφν, πλυκοφν 

ι/και απολυμανκοφν ςτισ περιγράφεται παραπάνω, ςτισ π.χ. ζπιπλα επικαλυμμζνα 

με ταπετςαρία ι ςτρϊματα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κακαριςμόσ με ατμό. 

Ραρ’ ότι είναι ακόμα άγνωςτο ςε ποιο χρονικό ςθμείο μθδενίηεται ο κίνδυνοσ 

μετάδοςθσ ςτισ λοίμωξθσ από το περιβάλλον, εκτιμάται ότι ςτισ κα μειωκεί με τθν 

πάροδο του χρόνου. Μελζτεσ που ζχουν γίνει με ςτισ ιοφσ SARS-CoV και MERS-CoV 

δείχνουν ότι, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ο κίνδυνοσ είναι πικανό να μειωκεί 

ςθμαντικά μζςα ςε 72 ϊρεσ. Για τον λόγο αυτό, ςε περίπτωςθ που ο χϊροσ δεν 

χρθςιμοποιείται, ςυςτινεται να γίνει ο κακαριςμόσ 72 ϊρεσ μετά από τθν παρουςία 

του πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ ςτο χϊρο, γιατί το ιϊκό φορτίο 

αναμζνεται ότι κα ζχει μειωκεί ςθμαντικά μζςα ςε αυτό  το  χρονικό διάςτθμα. 

Συςτινεται να κρατοφνται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του προςωπικοφ κακαριότθτασ 

ςτισ περιπτϊςεισ πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ, για πικανι ιχνθλάτθςθ 

επαφϊν και παρακολοφκθςθ για 14 θμζρεσ μετά τον κακαριςμό. 



9. ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΑΠΟ COVID-19 

 
Α. Οριςμοί 

Κάκε εργ α ςια κόσ κίνδυνο σ περιγράφεται από: 

1. τθν ςοβαρότθτα των ςυνεπειϊν ςτθν υγεία 

2. τθν διάρκεια ζκκεςθσ 

3. τθν πικανότθτα να ςυμβεί 
 

Θ ε πικινδυνό τθ τα αποτελεί το γινόμενο: 
 

 
 
 
 

 

Διαβακμίςεισ και Ροςοτικοποίθςθ Ραραμζτρων 
 

  οβαρότθτα (S)   

1.   Αμελθτζα μθ απουςία από τθν εργαςία 0.1 - 1 
2.   Μζτρια ζωστρεισ θμζρεσ απουςία 1.1 - 4 
3.   Κρίςιμθ ςθμαντικι βλάβθ ςτθν υγεία 4.1 - 8 
4.   Καταςτροφικι κάνατοσ 8.1 - 16 

  Ζκκεςθ (T)   

1.   Μθδενικι μια φορά το χρόνο 0.1 - 1 
2.   Ρεριοριςμζνθ μια φορά τθν εβδομάδα 1.1 -2 
3.   Συχνι κακθμερινά 2.1 - 3 
4.   Διαρκισ ςε όλθ τθν εργαςία 3.1 - 4 

  Πικανότθτα (P)   

1.   Μθδενικι μάλλον απίκανο 0.1 - 1 
2.   Χαμθλι δυνατόν να ςυμβεί 1.1 - 2 
3.   Μζτρια πικανόν να ςυμβεί 2.1 - 3 
4.   Υψθλι επίκειται να ςυμβεί 3.1 - 4 

 

Επικινδυνότθτα (R) – Ενζργειεσ 

1.   Αμελθτζα διατιρθςθ μζτρων R ≤ 16 
2.   Χαμθλι παρακολοφκθςθ 16-32 
3.   Μζτρια απαραίτθτθ θ λιψθ μζτρων 32 - 64 
4.   Υψθλι άμεςθ λιψθ μζτρων 64-128 
5.   Κρίςιμθ διακοπι εργαςίασ R ≥ 128 

➢ οβαρότθτα  X Ζκκεςθ X Πικανότθτα,  (R = S * T * P) 



 

Β. Επικινδυνότθτα από COVID-19 χωρίσ λιψθ μζτρων 
 

 
Απϊλεια ηωισ μπορεί να ςυμβεί ςε κάκε εργαηόμενο, ευπακι ι μθ. 

Θ ζκκεςθ των εργαηομζνων είναι ςυχνι και θ πικανότθτα μετάδοςθσ υψθλι. 

1. Σοβαρότθτα = 16 για ευπακείσ εργαηόμενουσ 

Σοβαρότθτα = 10 για μθ ευπακείσ εργαηόμενουσ 

2. Ζκκεςθ = 3 

3. Ρικανότθτα = 4 

 
 Επικινδυνότθτα για ευπακείσ εργαηόμενουσ = 192 (16 x 3 x 4) 

 Επικινδυνότθτα για μθ ευπακείσ= 120 (10 x 3 x 4) 

➢ Ενζργειεσ = διακοπι εργαςίασ και άμεςθ λιψθ μζτρων 
 
 
 
 

Γ. Μζτρα μείωςθσ επικινδυνότθτασ κατά ςειρά αποτελεςματικότθτασ: 
 

 
1. Διακοπι εργαςίασ ςε κάκε επιχείρθςθ που δεν λαμβάνει κανζνα μζτρο 

2. Απομάκρυνςθ ευπακϊν ομάδων εργαηομζνων 

3. Απομάκρυνςθ εργαηομζνων με ςυμπτϊματα οξείασ λοίμωξθσ 

αναπνευςτικοφ. Αποφυγι εργαςίασ ςυμπτωματικϊν και απομόνωςθ. 

Απομόνωςθ επαφϊν με φποπτο κροφςμα. 

4. Περιβαλλοντικά μζτρα (παροχι αντιςθπτικϊν, κακαριςμόσ χϊρων, αεριςμόσ, 

ομάδεσ εργαηομζνων χωρίσ επαφι μεταξφ τουσ, διακοπι περιττϊν εργαςιϊν, 

εργαςία από το ςπίτι) 

5. Οργανωτικά μζτρα (εκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ, ελάχιςτο δυνατόν προςωπικό, 

ευζλικτεσ διαδικαςίεσ για απομάκρυνςθ ευπακϊν και ςυμπτωματικϊν) 

6. Ατομικζσ ςυμπεριφορζσ (αποφυγι ςυνακροίςεων, πλφςιμο χεριϊν, 

αποφυγι κοντινϊν επαφϊν) 

7. Χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (γάντια, μάςκα, ι και γυαλιά, ολόςωμθ 

ςτολι μιασ χριςθσ, ποδονάρια - όπου κρικεί απαραίτθτο). 

ΜΑΠ: Απαιτοφν εκπαίδευςθ και ορκι εφαρμογι. Η  ακατάλλθλθ χριςθ αυξάνει τθν 

επικινδυνότθτα. 



Δ. Ποςοτικι ζκφραςθ επικινδυνότθτασ και μζτρα 
 
 
 
 

Μζτρα οβαρότθτα Ζκκεςθ Πικανότθτα Επικινδυνότθτα 

Κανζνα 16 3 4 192 
Χωρίσ ευπακείσ 10 3 4 120 
Χωρίσ κ ςυμπτωματικοφσ 10 3 3 90 
Λοιπά μζτρα 10 2 2 40 
Και ΜΑΡ 10 2 1.1 22 

 
 
 
 
 

 

Ρικανότθτα απϊλειασ ηωισ ι ςοβαρισ αςκζνειασ 

εργαηομζνων 

ΣΛΓΟΥΘ 

ΚΛΣΛΜΘ 

ΥΨΘΛΘ 

ΜΕΤΛΑ 

ΧΑΜΘΛΘ 

Επικινδυνότθτα Covid-19 ςτθν Εργαςία 

 
 

 
1. Χωρίσ μζτρα 

 

 
2. Απομάκρυνςθ ευπακϊν 

 
 

3.  Απομάκρυνςθ ςυμπτωματικϊν 

 
4. Ρεριβαλλοντικά, Οργανωτικά, Ατομικά μζτρα 

 

 
5. Ορκι χριςθ ΜΑΡ 

R = 192 

R = 120 

R = 90 

R = 40 

R = 22 



 
 

256 
240 
224 
208 
192 
176 
160 
144 
128 
112 

96 
80 
64 
48 
32 
16 

0 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ε. Matrix Επικινδυνότθτασ 
 

Μζτρα οβαρότθτα Πικανότθτα 

Κανζνα Υψθλι Υψθλι 

Χωρίσ ευπακείσ Μζςθ Υψθλι 

Χωρίσ και ςυμπτωματικοφσ Μζςθ Μζςθ 
Λοιπά μζτρα Μζςθ Χαμθλι 

Πλα τα παραπάνω και ΜΑΡ Μζςθ Αρκετά Χαμθλι 

 
 

 

Επικινδυνόηηηα Covid-19 ζηην εργαζία 

1. Χωρίς μέτρα 

2. Απομάκρσνση εσπαθών 

3. Απομάκρσνση και σσμπτωματικών 
παραπάνω και ΜΑΠ 

4. Περιβαλλοντικά, Οργανωτικά, Ατομικά μέτρα 



10.ΤΕΛΛΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

 
Πλεσ οι ενζργειεσ απαιτοφν διακριτικότθτα, τιρθςθ απορριτου των ιατρικϊν 

δεδομζνων και αποφυγι παντόσ τφπου διακρίςεων (φφλου, φυλισ ι χρϊματοσ) ςτο 

χϊρο εργαςίασ. 

 
Μθν κάνετε οποιοδιποτε αυκαίρετο προςδιοριςμό με βάςθ τθ φυλι ι τθ  χϊρα 

προζλευςθσ και βεβαιωκείτε ότι διατθρείτε τθν εμπιςτευτικότθτα των ατόμων με 

επιβεβαιωμζνθ μόλυνςθ από κορονοϊό. Δεν ςτιγματίηουμε άτομα. 

 
Πλεσ οι παραπάνω πλθροφορίεσ και ςυςτάςεισ βρίςκονται ςε μια δυναμικι εξελικτικι 

πορεία και ενδζχεται να τροποποιθκοφν ςτο μζλλον. 

 
Απαιτείται διαρκισ ενθμζρωςθ από αξιόπιςτουσ φορείσ Δθμόςιασ και 

Επαγγελματικισ Τγείασ. 

 
Επιςθμαίνεται εκ νζου ότι κακϊσ θ επιδθμία εξελίςςεται οι οριςμοί και οι οδθγίεσ 

ενδζχεται να τροποποιθκοφν. 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΕΤΠΑΘΕΙ ΟΜΑΔΕ 

 
Α. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Βαριά πνευμονοπάκεια 

2. Βαριά καρδιοπάκεια 

3. Αρρφκμιςτοσ ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ 

4. Κακοικεια υπό ενεργό χθμειοκεραπεία, ακτινοκεραπεία ι ανοςοκεραπεία 

5. Μεταμόςχευςθ υπό ενεργό ανοςοκαταςτολι 
 

ΦΕΚ 928/18.03.2020 (για το δθμόςιο) και προφορικι ανακοίνωςθ του λοιμωξιολόγου 

κ.Σςιόρδα (17/03/2020): 

 

 
Β. Διευρυμζνοσ κατάλογοσ αςκενειϊν 

 
Ενιλικεσ που παρουςιάηουν ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω 
επιβαρυντικοφσ παράγοντεσ ι χρόνια νοςιματα: 

 

1. Χρόνια νοςιματα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ χρόνια αποφρακτικι 

πνευμονοπάκεια, χρόνιο βρογχικό άςκμα, πνευμονικι ίνωςθ (όλοι κα πρζπει να 

είναι υπό κα κθμε ρινι φα ρμα κε υτικι α γω γ ι ) 

2. Χρόνια καρδιαγγειακι νόςο όπωσ ςτεφανιαία νόςοσ, καρδιακι ανεπάρκεια, 

3. ακχαρϊδθ διαβιτθ 

4. Χρόνια νεφρικι ανεπάρκεια τελικοφ ςταδίου (υπό αιμοκάκαρςθ ι περιτοναϊκι 

διάλυςθ) 

5. Χρόνια θπατικι νόςοσ (ChildPughscore B ι C) 

6. Χρόνια νευρολογικά ι νευρομυϊκά νοςιματα 

7. Δρεπανοκυτταρικι αναιμία και άλλεσ αιμοςφαιρινοπάκειεσ (π.χ. ομόηυγθ 

καλαςςαιμία) 

8. Ανοςοκαταςτολι (κλθρονομικι ι επίκτθτθ) 

9. Κακοικεια (αιματολογικι κακοικεια ι ςυμπαγοφσ οργάνου) 

10. Μεταμόςχευςθ οργάνων ι αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων 

11. Ζγκυεσ γυναίκεσ ανεξαρτιτωσ θλικίασ κφθςθσ, λεχωΐδεσ και κθλάηουςεσ 

 
Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και εκδόκθκε από το υπουργείο υγείασ τθσ Κφπρου. 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ 

 
Κάκε αιφνίδια ζναρξθ ςυμπτωμάτων: 

1. Καταρροι, Ρταρμόσ (χαμθλι πικανότθτα) 

2.   Φαρυγγαλγία (μζςθ πικανότθτα) 

3.   Ρυρετόσ, Βιχασ, Δυςκολία ςτθν ανάςα (υψθλι πικανότθτα) 

Άλλα ςυμπτϊματα: 

 Μυϊκι αδυναμία, καταβολι 

 Δεκατικι πυρετικι κίνθςθ 

 Διάρροια, εμετόσ 

 Απϊλεια όςφρθςθσ και γεφςθσ 

 

Θ τυπικι κλινικι εικόνα τθσ νόςου είναι ιογενισ πνευμονία θ οποία χαρακτθρίηεται 

από πυρετό, βιχα και δυςκολία ςτθν ανάςα. 

Κάκε ιογενισ πνευμονία με τθν ςυγκεκριμζνθ κλινικι τριάδα όπωσ και κάκε βαριά 

λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ που οδθγεί ςε υποξυγοναιμία, κα πρζπει να 

διερευνάται εργαςτθριακά. 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ: ΟΡΙΜΟ ΚΡΟΤΜΑΣΟ 

Οριςμόσ φποπτου κροφςματοσ 

 
Αςκενισ με οξεία λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ (αιφνίδια ζναρξθ νόςου, πυρετόσ και 

τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: Γενικι κακουχία / καταβολι, ι/και 

Ξθρόσ βιχασ, ι/και, δφςπνοια) ΚΑΛ χωρίσ άλλθ αιτιολογία που να εξθγεί πλιρωσ τθν 

κλινικι εικόνα ΚΑΛ με ιςτορικό ταξιδιοφ ι διαμονισ ςε χϊρα/περιοχι, ςφμφωνα με 

τον επικαιροποιθμζνο κατάλογο του ΕΟΔΥ, εντόσ των τελευταίων 14 θμερϊν πριν 

από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων 
 

Ι Αςκενισ με οποιαδιποτε οξεία νόςο του αναπνευςτικοφ ΚΑΛ ιςτορικό ςτενισ 

επαφισ με επιβεβαιωμζνο ι πικανό κροφςμα COVID-19 εντόσ των τελευταίων 14 

θμερϊν πριν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων 
 

Ι Αςκενισ με ςοβαρι οξεία λοίμωξθ αναπνευςτικοφ (Severe Acute Respiratory 

Illness) θ οποία απαιτεί νοςθλεία και για τθν οποία δεν ζχει τεκμθριωκεί άλλθ 

αιτιολογία 
 

Ι Αςκενισ με οξεία λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ (αιφνίδια ζναρξθ νόςου, πυρετόσ 

και τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: βιχα, δφςπνοια) που διαμζνει 

ι επιςκζφτθκε περιοχζσ με αυξθμζνο αρικμό επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων 

ςφμφωνα με τον επικαιροποιθμζνο κατάλογο του ΕΟΔΥ 

 

Πικανό κροφςμα 

Φποπτο κροφςμα με αποτζλεςμα εργαςτθριακοφ ελζγχου για τον νζο κορονοϊό 

SARS-CoV-2: 

Αδιευκρίνιςτο, ι Κετικό, αλλά με εργαςτθριακι μζκοδο που ανιχνεφει γενικά ιοφσ 

που ανικουν ςτθν οικογζνεια των κορονοϊϊν και όχι ειδικά τον νζο κορονοϊό SARS- 

CoV-2 

 

 
Επιβεβαιωμζνο κροφςμα 

Άτομο με εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ από το νζο κορονοϊό SARS-CoV-2, 

ανεξαρτιτωσ κλινικϊν ςυμπτωμάτων και ςθμείων 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΙΟΔΟΤ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ 

 
Αγαπθτζ επιςκζπτθ, ςε καλωςορίηουμε και παρακαλοφμε να μασ βοθκιςεισ ςτο να 

ςυμβάλουμε ςτον περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ του κορονοϊοφ ςτθν εταιρεία μασ. 

ε παρακαλοφμε να απαντιςεισ ςτα ακόλουκα (κυκλϊςτε ότι ιςχφει): 
 
 
 
 
 

1 ΕΧΕΣΕ ΠΤΡΕΣΟ 37,5ΟC ι ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

2 ΕΧΕΣΕ ΒΗΧΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

3 ΔΤΚΟΛΕΤΕΣΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

4 ΣΑΞΙΔΕΨΑΣΕ ΠΡΟΦΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

5 ΗΡΘΑΣΕ  Ε  ΕΠΑΦΗ  ΜΕ  ΑΣΟΜΑ  ΠΟΤ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ 

ΝΟΗΑΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 
 

Κςωσ χρειαςτεί ο Ιατρόσ τθσ εταιρείασ ςτθ ςυνζχεια να επικοινωνιςει μαηί ςασ. Θα 

τθρθκεί πλιρωσ το ιατρικό απόρρθτο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΟΔΗΓΙΕ ΕΟΔΤ 

 
Α. Οδθγίεσ για φροντίδα φποπτου κροφςματοσ ςτο ςπίτι(06/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-  

ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ 
 

 

Β. Οδθγίεσ για απομόνωςθ επαφϊν ςτο ςπίτι(13/03/2020) 
 
 

➢ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-  

apomonosi-spiti.pdf 
 
 

Γ. Οδθγίεσ για τον περιβαλλοντικό κακαριςμό μθ υγειονομικϊν μονάδων που ζχουν 

εκτεκεί ςτον ιό SARS-CoV-2(03/03/2020) 

 
 

➢ https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-  

ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 
 
 

 

Δ. Κριτιρια για εργαςτθριακό ζλεγχο(16/03/2020) 
 
 

➢ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-  

elegcho/ 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-apomonosi-spiti.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-apomonosi-spiti.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-apomonosi-spiti.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-apomonosi-spiti.pdf
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/
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                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ   & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ                                              
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

                                          Αθήνα, 9/03/2020  
                            Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393 

Πληροφορίες:  Ο. Παντελά                                          
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 
Ταχ. Κώδικας: 101 87 
Τηλέφωνο: 2132161325 

1. FAX: 2132161907 
2. Email:    ddy@moh.gov.gr 
3.                
4.   

ΠΡΟΣ:   Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας». 

Σχετ.:  
1. Ν. 3850/2010 (φεκ84/Α/2.6.10) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42/25-02-2020) άρθρο, παρ. 2. 

3. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 

4. Oδηγίες του CDC σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο 

κορωνοϊό COVID-19 σε επιχειρήσεις και εργoδότες (Interim Guidance for Businesses and 

employers /CDC) 

5.  Το με αρ. πρωτ. 685/16-01-20 έγγραφο του ΕΟΔΥ και η λοιπή σχετική αλληλογραφία. 

6. Oι οδηγίες του ΠΟΥ για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVID-19 (Διαδικτυακή 

θέση: https://www.who.int/) 

7. Οι οδηγίες του ECDC για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVID-19 (Διαδικτυακή 

θέση: https://www.ecdc.europa.eu)  

8. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVD-19 (Διαδικτυακή 

θέση: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) 

9. Η από 28/2/20 ανακοίνωση του Υπουργείου εργασίας 

10. Τις από 09.03.2020 Οδηγίες του CDC σχετικά με τα άτομα που κινδυνεύουν από σοβαρή 

λοίμωξη COVID-19 (People at Risk for Serious Illness from COVID-19/CDC) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html  

mailto:ddy@moh.gov.gr
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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11. Το 09.03.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας 

Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες 

 
Το παρόν έχει ως σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα 

συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση 

εμφάνισης κρούσματος και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα για την προστασία των εργαζομένων 

(ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων) ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας η Υπηρεσία 

μας για λόγους διευκόλυνσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επισημαίνει τα 

εξής:    

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές 

λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το 

ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται 

από κορωνοϊούς. Ο κορωνοϊός COVID-19 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη 

φορά από τον άνθρωπο. 

Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός  

COVID-19 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που 

αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή 

με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών). Ο χρόνος επώασης της 

νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες. 

 

Κλινική συμπτωματολογία  του  κορωνοϊού COVID-19 

Η κλινική συμπτωματολογία του κορωνοϊού COVID-19 περιλαμβάνει κυρίως 

 Βήχα 

 Πονόλαιμο  

 Δύσπνοια  

 Πυρετό ,  

αλλά και 

 Μυαλγίες  

 Αρθραλγίες 

 Αίσθημα κόπωσης 

 Διάρροια και εμέτους (σπανιότερα)  
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Ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19  αποτελούν 

άνθρωποι με ηλικία άνω των 70 ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα 

σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, 

αναπνευστικά νοσήματα) και άτομα με ανοσοκαταστολή. (σχετ. 9 και 11). Για τους 

εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ακολουθούνται οι οδηγίες του 

ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/«Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 – 

Οδηγίες για ευπαθείς ομάδες»). 

 

Α. Ειδικά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενης διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 σε χώρους εργασίας. Εργαζόμενοι είτε με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με 

συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού είτε με ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, οι 

οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, συστήνεται να περιορίσουν τις επαφές τους, να απέχουν 

από την εργασία τους, μέχρις ότου παρέλθουν τουλάχιστον 14 ημέρες από την 

ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής 

τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19 και να 

παρακολουθούν στενά την υγεία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως 

αναγράφονται στην ιστοσελίδα του (https://eody.gov.gr/«COVID-19 Οδηγίες για 

απομόνωση επαφών στο σπίτι» Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’ 

αποστάσεως εργασία.   

 

Εργαζόμενοι είτε με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού είτε 

ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-

19, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, που εμφανίζουν αιφνιδίως οποιοδήποτε 

σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. βήχα, πονόλαιμο, δύσπνοια, πυρετό, κλπ.), θα 

πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ: 

τηλ. 2105212054 ή στην τηλ. γραμμή 1135) και να αναφέρουν το περιστατικό, ώστε να 

λάβουν άμεσα  τις σχετικές οδηγίες για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού. 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρμόδιου Υπ. Εργασίας και στις δύο ως άνω 

περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα ο ιατρός εργασίας (όπου υπάρχει) και 
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όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας ο προϊστάμενος. 

 

Β. Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους 

εργασίας. 

 Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς κορωνοϊού COVID-19  περιλαμβάνουν 

αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης 

χώρων, επιφανειών και αντικειμένων. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις 

οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να 

τηρούνται και από τους επισκέπτες. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης 

απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. 

καθαρίστριες). Το προσωπικό καθαριότητας  θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των  

κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στο παρόν.  

 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής: 

 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του 

κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. 

 Αποφυγή  κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των  μαρκαδόρων και άλλων 

προσωπικών αντικειμένων. 

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το  μανίκι στο ύψος του 

αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να 

απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων. 

 Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των επισκεπτών με υγρό σαπούνι 

και  νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των 

χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους 

κάδους απορριμμάτων. Η διαδικασία πλυσίματος των χεριών περιγράφεται 

εικονογραφημένη στο Παράρτημα Γ. 

 Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 

λεπτών με άτομα τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή 

πυρετού. 

 

Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες  μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. 

Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το μπουκάλι με 
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το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να  βρίσκεται σε ευκρινή 

θέση στη είσοδο κάθε ορόφου. 

Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά  οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής. 

Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των 

κυλικείων. 

 

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης των ως άνω συμπτωμάτων σε 

εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασίας του.  

 Εργαζόμενος  που εμφανίσει αιφνιδίως τα προαναφερόμενα συμπτώματα αναμένει σε 

χώρο όπου δε θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα,  ενημερώνονται ο ιατρός εργασίας 

(όπου υπάρχει) και ο προϊστάμενος όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας και ειδοποιείται 

άμεσα  ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούνται πιστά. Ο  χώρος  όπου παρέμεινε ο εργαζόμενος πρέπει να καθαρίζεται 

και να απολυμαίνεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του 

(www.eody.gov.gr, ενότητα: «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη 

υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2»). Σε περιπτώσεις που 

είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’ αποστάσεως εργασία.   

 

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των 

επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα κορωνοϊού 

COVID-19. Συστήνεται να ακολουθούνται οι οδηγίες απολύμανσης του ΕΟΔΥ, όπως 

αναγράφονται στην ιστοσελίδα του (www.eody.gov.gr, ενότητα: «Οδηγίες για τον 

περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-

CoV-2»). 

 

Γενικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης 

 Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται  συχνός καθαρισμός των λείων 

επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες 

ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό 

σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης 

αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες 

ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η



 6 

καθαρισμού  πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολή εργασίας. 

 Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να 

απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να 

φοράει γάντια μιας χρήσης και στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να 

απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη 

γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και 

επαναχρησιμοποίησή τους.  

 Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση 

το  πλύσιμο των χεριών.   

Υπενθυμίζεται ότι δαπάνες για αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας ή/και καθαριστικών 

βαρύνουν τον εργοδότη. 

 

Γ.  Περιγραφή προληπτικών δράσεων  

1. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν 

άμεσα τυχόν βλάβες. 

2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες  στις τουαλέτες  να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό 

σαπούνι  και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται  σε 

κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.  

3. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων  να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και 

να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης. 

4. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ.  

πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές, 

φωτοτυπικά μηχανήματα κ.α.). 

 

Δ.  Επαγγελματικά ταξίδια 

Πριν από κάθε επαγγελματικό ταξίδι, συστήνεται η σχετική ενημέρωση από την 

ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/«COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες 8 

Μαρτίου 2020»). 
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Ακολουθούν Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παρόντος. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Παραρτήματα Α, Β και Γ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
1. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   

Προεδρικό Μέγαρο 
Βασιλέως Γεωργίου Β΄2 
Αθήνα 100 28       

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (προς ενημέρωση) 
Βασ. Σοφίας 2, Κτήριο Βουλής των Ελλήνων, 10021 Αθήνα 

3. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
- Γρ. κ. Προέδρου 
- Γρ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γρ. Πολιτικών Κομμάτων 
- Όλες οι Δ/νσεις και τα Τμήματα  

4. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
- Γρ. κ.κ. Υπουργών 
- Γρ. κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών 
- Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 
- Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
(με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα όλες τις Γεν. Δ/νσεις, τις Δ/νσεις 
και τα Τμήματα  των Υπηρεσιών τους,  
Φορείς, Οργανισμούς, Ιδρύματα κλπ.) 

5. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας 
- Γρ. Γ.Γ. Περιφέρειες 
- Γεν. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  
(έδρες τους) 

6. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 
Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους) 
  

7. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Γρ. κκ. Γενικών Γραμματέων (με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους 

εποπτευόμενους Ο.Τ.Α.)(έδρες τους) 

8. Όλες τις Υ.ΠΕ. 

ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η
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Γραφείο κ.κ. Διοικητών 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες τους). 

9. Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ  
(Με παράκληση να ενημερωθούν όλες οι κλινικές, τα Κέντρα Υγείας και λοιπές 
Υπηρεσίες ευθύνης τους) 

10. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
Κηφισίας 39, Μαρούσι 15123 
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι νομαρχιακές και τοπικές Μονάδες 
Υγείας) 

11. Ε.Ο.Δ.Υ.  
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι. 

12. ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΥ 
13. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 

Αγίου Κωνσταντίνου 8 
Αθήνα 10241 
 (με παράκληση να ενημερωθούν όλα τα κατά τόπους ΚΕΠΑ)                                                               

14. Συνήγορος του Πολίτη 
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528 Αθήνα 

15. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  
Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα 
 (με παράκληση να ενημερωθούν όλα τα μέλη του ανά την επικράτεια) 

16. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα 10678 
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη της ανά την επικράτεια). 

17. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 11854 Αθήνα (με την παράκληση να ενημερώσει 
όλα τα μέλη του ανά την επικράτεια) 

18. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του ανά την επικράτεια) 
Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα 

 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Υπουργού 
2. Γρ. Υφυπουργού 
3. Γρ. Γε. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
4. Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
5. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 
6.   Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος 
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Παράρτημα Α 

 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

 

 Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά, π.χ. ψηφιακά μασχάλης) ή ταινίες 

θερμομέτρησης.  

 Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης 

 Γάντια μιας χρήσης   

 Πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μέσων ατομικής 

προστασίας και των χαρτομάντιλων ή για τη συλλογή μολυσμένων αντικειμένων που 

πρέπει να πλυθούν ή να απολυμανθούν. 

 Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης. 

 Μπουκάλια με αλκοολούχο διάλυμα με αντλία έγχυσης και βάση. Το αλκοολούχο 

διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, 

ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE 

 Απολυμαντικά για χώρους και επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) και 

απολυμαντικά για αντικείμενα που εξατμίζονται εύκολα (π.χ. οινόπνευμα)  

 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στη φύλαξη των αλκοολούχων διαλυμάτων  και των 

φαρμάκων, ώστε να μην είναι προσιτά στα παιδιά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
    Πέραν του υγειονομικού υλικού που περιέχεται στο κυτίο Α΄ Βοηθειών, το οποίο πρέπει να διαθέτει κάθε 

εκπαιδευτική μονάδα. 
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 Παράρτημα Β 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣOY ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)  

 

                

 Το προσωπικό όταν καθαρίζει, θα πρέπει να φοράει γάντια μιας χρήσης. 

 Τα γάντια μετά την χρήση τους, πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες 

των κάδων απορριμμάτων. Δεν πρέπει να γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, π.χ. 

πλύσιμο των γαντιών μια χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.   

 Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το 

σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. 

 

                  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ                                          

               
          Πηγή : ΕΟΔΥ 

 
Με γυμνό χέρι δεν αγγίζουμε  την εξωτερική επιφάνεια των γαντιών 
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Παράρτημα Γ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ 

 

 

 

Βάλτε σαπούνι Ρίξτε νερό 
Σαπουνίστε 
καλά τα  
χέρια σας 

Μην ξεχάσετε   
να σαπουνίσετε  
ανάμεσα  
στα δάκτυλα 

 
 
 

     

 Ξεβγάλετε καλά 
 

Κλείστε τη βρύση 
χρησιμοποιώντας 
χαρτομάντηλο και 
πετάξτε το 

Σκουπίστε καλά τα  
χέρια σας με άλλο  
χαρτομάντηλο 
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Πηγή : CDC 
 
Κάλυψε με χαρτομάντιλο τη  
μύτη και το στόμα σου, όταν  
φτερνίζεσαι  ή βήχεις. 

Καλό, σωστό και συχνό  πλύσιμο  
των  χεριών σου. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΕΙΕΠ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Θειρσίου 6, Αθήνα TK.10445 Τηλ : 6973022088, 6946982442 

www.iatrikiergasias.gr 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 

SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

 

 

 

 

Συγγραφική Ομάδα 

Κόττας Σπυρίδων, Θανασιάς Ευθύμιος, Νταβέλος Αθανάσιος, Πανταζή Ευγενία, 

Ειδικοί Ιατροί Εργασίας 

Τσιάκαλος Αριστοτέλης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος 

 

 

28/03/2020 

Οι παρακάτω οδηγίες ανανεώνονται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις νέες 

υπουργικές αποφάσεις και συστάσεις των ειδικών. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΕΙΕΠ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARS-cov-2 ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ  

COVID-19 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΗ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ  

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

7. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ &  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ COVID-19 

10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARS-cov-2 ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
 

Στα τέλη του 2019, ένα νέο στέλεχος κορονoϊού αναγνωρίστηκε ως αίτιο 

κρουσμάτων πνευμονίας στο Wuhan, μια πόλη της επαρχίας Hubei, στην Κίνα. Η 

μετάδοση του ιού υπήρξε ραγδαία και οδήγησε αρχικώς σε επιδημία σε όλη την Κίνα, 

στη συνέχεια εξαπλώθηκε παγκοσμίως, πλήττοντας  πλέον  σχεδόν όλες τις ηπείρους. 

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από μολυσμένα ζώα (το πιθανότερο σενάριο είναι πως 

ξεκίνησε από την κατανάλωση άγριων ζώων στην Κίνα), αλλά επίσης είναι δυνατή η 

μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως κάθε άλλος ιός του αναπνευστικού, 

μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που βγαίνουν από το στόμα των μολυσμένων 

ατόμων κατά την ομιλία, τον βήχα και το φτέρνισμα. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο 

περιβάλλον  από μερικές ώρες μέχρι και μερικές ημέρες (ανάλογα με την επιφάνεια 

και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες), ενώ πιθανός τρόπος μετάδοσης θεωρείται το 

άγγιγμα μιας μολυσμένης  επιφάνειας και στη συνέχεια  το άγγιγμα τον ματιών ή του 

στόματος.  

Οι άνθρωποι που μολύνονται από τον κορονoϊό SARS-CoV-2  μπορεί να εμφανίσουν 

πυρετό, βήχα, δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), να αισθάνονται  κουρασμένοι και 

να έχουν μυϊκούς πόνους. Διαταραχές στην όσφρηση και στη γεύση επίσης έχουν 

αναφερθεί.  Τα προβλήματα με την αναπνοή συμβαίνουν όταν η λοίμωξη προσβάλει 

τους πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονία. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται 

λίγες ημέρες μετά τη λοίμωξη με τον ιό, στις περισσότερες περιπτώσεις  αυτό το 

χρονικό διάστημα είναι 3-7 ημέρες (μέσος όρος 5,2 ημέρες) μετά την έκθεση. Όμως, 

σε κάποιους ανθρώπους τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από μεγαλύτερο 

διάστημα (έως και 14 ημέρες). 

Συνήθως πρόκειται για μια ήπια νόσο και το 98% των ανθρώπων που μολύνονται 

επιβιώνουν. Η πλειονότητα των περιπτώσεων (>80%) είναι ήπιες (με λίγα 

συμπτώματα, όμοια του κοινού κρυολογήματος) και μπορούν να αναρρώσουν στο 

σπίτι. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις , προκαλείται σοβαρή νόσος (περίπου στο 15%) 

και σε ένα μικρότερο ποσοστό (περίπου στο 5%) πολύ σοβαρή νόσος. Κάποιοι 

άνθρωποι δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ή έχουν μόνο ήπια συμπτώματα 

κοινού κρυολογήματος. Σε άλλους ανθρώπους, η λοίμωξη με τον COVID-19  μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως πνευμονία ή ακόμα και θάνατο. Αυτό 

συμβαίνει συχνότερα σε ανθρώπους που έχουν κι άλλα προβλήματα σοβαρά 

προβλήματα υγείας και στους ηλικιωμένους.  

Τα επιστημονικά δεδομένα και η κατανόηση αυτού του νεότερου κορονoϊού SARS-

CoV-2 και της νόσου (COVID-19) που προκαλεί, βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΕΙΕΠ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020) 

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
 

1. Προσδιορίστε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία και τους κινδύνους 

για την υγεία των υπαλλήλων σας, περιλαμβανομένης και της απειλής από την 

έκθεση στον COVID-19.  

2. Επανεξετάστε τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

πολιτικές και οι πρακτικές είναι σύμφωνες με τις συστάσεις των επίσημων φορέων 

δημόσιας υγείας.  

3. Ελαχιστοποιήστε την έκθεση μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ των 

εργαζομένων και του κοινού.  

4. Εξετάστε και καθορίσετε πολιτικές και πρακτικές, όπως εργασία από το σπίτι - 

τηλεργασία και ευέλικτες ώρες εργασίας (π.χ. κλιμακωτές βάρδιες) για να αυξήσετε 

τη φυσική απόσταση μεταξύ των εργαζομένων.  

5. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τεχνολογία και την υποδομή που απαιτείται για να 

υποστηρίξετε πολλούς υπαλλήλους που μπορεί να εργάζονται από το σπίτι.  

6. Προσδιορίστε τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες, τις βασικές εργασίες ή τους 

ρόλους και τα κρίσιμα στοιχεία στις αλυσίδες εφοδιασμού σας (π.χ. πρώτες ύλες, 

προμηθευτές, υπηρεσίες/προϊόντα υπεργολάβου και υλικοτεχνική υποστήριξη) που 

απαιτούνται για τη διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σχεδιάστε τον 

τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η επιχείρησή σας εάν υπάρχει αυξανόμενη 

απουσία ή οι εν λόγω αλυσίδες εφοδιασμού διακόπτονται.  

7. Δημιουργήστε μια διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών στους υπαλλήλους και 

τους επιχειρηματικούς συνεργάτες σχετικά με τα σχέδια απόκρισης των 

μολυσματικών ασθενειών και τις τελευταίες πληροφορίες για τον COVID-19. 

Προβλέψτε τον φόβο των εργαζομένων, το άγχος, τις φήμες και την 

παραπληροφόρηση και σχεδιάστε τον τρόπο επικοινωνίας ανάλογα.  

8. Ορίστε σαφώς τις διαδικασίες της εταιρείας για την ενεργοποίηση και τον 

τερματισμό του σχεδίου αντιμετώπισης πανδημίας από τις λοιμώδεις νόσους 

ανάλογα με την μεταβολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή (π.χ. 

ενδεχόμενη αλλαγή ή κλείσιμο επιχειρήσεων σε πληγείσες περιοχές) και μεταφορά 

επιχειρηματικών γνώσεων σε βασικούς υπαλλήλους.  

9. Εξετάστε το ενδεχόμενο ακύρωσης μη βασικών επαγγελματικών ταξιδιών σε άλλες 

χώρες ανά γεωγραφικό προορισμό. Περιορισμοί ταξιδιού μπορούν να τεθούν σε ισχύ 

από άλλες χώρες, οι οποίοι ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα των 

εργαζομένων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους εάν αρρωστήσουν ενώ βρίσκονται 

σε καθεστώς ταξιδιού. Εξετάστε το ενδεχόμενο ακύρωσης μεγάλων συναντήσεων ή 

γεγονότων που σχετίζονται με την εργασία. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΕΙΕΠ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020) 

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

Οι εργαζόμενοι εισέρχονται στους χώρους εργασίας όταν: 

1. ΔΕΝ εμφανίζουν συμπτώματα οξείας λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, πυρετό, 

πονόλαιμο, ρινική καταρροή, δύσπνοια) 

2. ΔΕΝ αποτελούν στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 (ΔΕΝ 

βρίσκονται στο χρονικό διάστημα απομόνωσης για 14 ημέρες)  

3. ΔΕΝ ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθ’ υπόδειξη του θεράποντος ιατρού  

4. ΔΕΝ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας που καθιστά επικίνδυνη την άσκηση 

των καθηκόντων τους 

 

Συστάσεις εντός χώρου εργασίας: 

1. Αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής 

✓ Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή 

με αλκοολούχο διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με 

το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα). 

✓ Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με χαρτομάντιλο το οποίο 

απορρίπτουμε άμεσα στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, 

καλύπτουμε με το εσωτερικό του αγκώνα. 

2. Χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια)  

3. Αποφυγή επαφών και συναθροίσεων με άλλους εργαζόμενους, διατήρηση 

αποστάσεων αν είναι δυνατόν >2μ από το συνάδελφο τους.  

4. Ενημέρωση των ανωτέρων για τον τόπο και χρόνο εργασίας τους 

5. Χρήση του ιατρείου εργασίας: 

• για σοβαρό και επείγον λόγο  

• να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία 

Γενικές συστάσεις σε περίπτωση λοίμωξης του αναπνευστικού: 

1. παραμονή στο σπίτι   

2. επί υποψίας νόσου, καθημερινή παρακολούθηση της υγείας τους 

3. καθημερινή θερμομέτρηση (τρεις φορές την ημέρα) και καταγραφή των 

μετρήσεων 

4. αποφυγή κοινωνικών συναναστροφών 

5. αποφυγή επαφών με ευπαθείς ομάδες 

6. τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και κυρίως  

• τακτικό πλύσιμο των χεριών  

• απολύμανση των επιφανειών και των κινητών 

• καλό αερισμό των χώρων 

• αποφυγή χρήσης μετρητών 
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4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
 

Στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής υγείας των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις 

καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Σύσταση για απομάκρυνση των ευπαθών ομάδων από την εργασία ή, εάν 

είναι εφικτό, τροποποίηση των καθηκόντων τους καθ’ υπόδειξη του ιατρού 

εργασίας ώστε να μην κινδυνεύσει η υγεία τους 

2. Απομάκρυνση εργαζομένων με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού 

3. Δυνατότητα ευέλικτου  σχεδιασμού διαχείρισης ειδικών αδειών και 

αναρρωτικών 

4. Λειτουργία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό 

5. Δυνατότητα εργασιών σε βάρδιες (προτείνεται εβδομαδιαία εναλλαγή), κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε ανάμεσα στις βάρδιες να μεσολαβεί ικανός χρόνος για 

σχολαστικό καθαρισμό, με τα κατάλληλα μέσα, των κοινών εργαλείων, μέσων 

ή οχημάτων) 

6. Αποφυγή άμεσης επαφής με το ευρύ κοινό, περιορισμός συναλλαγών με το 

κοινό στο ελάχιστο δυνατό 

7. Αποφυγή συνάθροισης εργαζομένων, ειδικά σε κλειστούς χώρους 

8. Σύσταση για τηλεργασία και εργασία από το σπίτι  

9. Διακοπή εργασιών και κλείσιμο κτηρίων μη απαραίτητων για την παραγωγική 

διαδικασία όπως κυλικεία, εστιατόρια, γυμναστήρια, συνεδριακοί χώροι 

10. Διακοπή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων, ταξιδιών και περιορισμός 

μετακινήσεων των εργαζομένων 

11. Διαχωρισμός εργαζομένων ει δυνατόν σε ομάδες που δεν συναντιόνται 

μεταξύ τους στον ίδιο εργασιακό χώρο και χρόνο 

12. Συχνός καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών 

13. Συχνός αερισμός εργασιακών χώρων 

14. Αποφυγή χρήσης κλιματιστικών, καθαρισμός φίλτρων  

15. Εξασφάλιση όλων των μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια) 

16. Προμήθεια και χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων χεριών 

17. Ενημερωτικά φυλλάδια για την πανδημία του Covid-19 

18. Έλεγχος των επισκεπτών με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και τήρηση του 

σχετικού αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

19. Ορισμός υπεύθυνου με αποκλειστικό αντικείμενο την προστασία των 

εργαζομένων από την επιδημία 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΕΙΕΠ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020) 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Α. Εργαζόμενοι που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα οξείας λοίμωξης 

αναπνευστικού (όπως καταρροή, πταρμός, δεκατική πυρετική κίνηση, μυϊκή 

αδυναμία): 

1. Δεν προσέρχονται στην εργασία 

2. Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους 

3. Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας της επιχείρησης 

4. Επικοινωνούν με το θεράποντα ιατρό τους και λαμβάνουν οδηγίες   

5. Επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο όταν: 

• Είναι 7ημέρες ελεύθεροι συμπτωμάτων* 

• Έχουν αναρρώσει πλήρως και είναι ικανοί προς εργασία 

Σε επιδείνωση ή εμμονή των συμπτωμάτων αναζητούν ιατρική εξέταση λαμβάνοντας 

προληπτικά μέτρα μη διασποράς της νόσου (μάσκα, γάντια). 

Β. Εργαζόμενοι που εμφανίζουν πυρετό, βήχα ή και δυσκολία στην αναπνοή: 

1. Δεν προσέρχονται στην εργασία 

2. Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους 

3. Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας της επιχείρησης 

4. Αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια 

5. Επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ και λαμβάνουν οδηγίες (εργαστηριακός έλεγχος 

για COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εκάστοτε κριτήρια του ΕΟΔΥ)  

6. Υποχρεωτική ενημέρωση του ιατρού εργασίας σε επιβεβαίωση κρούσματος. 

7. Επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο όταν: 

• Είναι 7ημέρες ελεύθεροι συμπτωμάτων*  

• Έχουν αναρρώσει πλήρως και είναι ικανοί προς εργασία 

• Έχουν συμπληρώσει διάστημα 14ημερών απομόνωσης (αν έχουν 

λάβει σχετική οδηγία από τον ΕΟΔΥ) και δεν έχουν εμφανίσει 

συμπτώματα**.   

 

*Δεν υπάρχει επίσημο και ασφαλές χρονικό όριο επιστροφής στην εργασία μετά την 

εκδήλωση της νόσου. Οι 7 ημέρες χωρίς συμπτώματα είναι ένα σχετικά ασφαλές όριο 

και ενδέχεται να τροποποιηθεί.  

**Οι 14 μέρες αφορούν  περίοδο επώασης, δηλαδή τον μέγιστο χρόνο από την έκθεση 

στον ιό μέχρι την εκδήλωση νόσου. Η νόσος μπορεί να ξεκινήσει με πολύ ήπια 

συμπτώματα αλλά μία εβδομάδα μετά, να εκδηλωθεί με βαριά συμπτωματολογία και 

κλινική εικόνα πνευμονίας (πυρετός, βήχας, δύσπνοια).  
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6. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Όλοι οι εργαζόμενοι με οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού: 

• Απομονώνονται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

• Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους 

• Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας της επιχείρησης 

• Αποχωρούν άμεσα από την εργασία 

• Ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες (παράγραφος 5) και τις οδηγίες 

του θεράποντα ιατρού τους 

 

Α. Εργαζόμενοι που δεν εμφανίζουν βαριά συμπτωματολογία (χωρίς δυσκολία στην 

αναπνοή ή απώλεια συνείδησης ή άλλη βαριά κλινική εικόνα): 

1. Αποφεύγουν την επαφή με τους άλλους εργαζόμενους 

2. Αποχωρούν με δικό τους ιδιωτικό μέσο (όχι χρήση μέσων μαζικής 

κυκλοφορίας) 

3. Εάν δεν έχουν, μεταφέρονται με υπηρεσιακό όχημα ή άλλο όχημα. Φέρουν 

μάσκα μιας χρήσης, απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τον οδηγό  

4. Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών και χώρων του εργαζόμενου με 

διάλυμα χλωρίνης ή και με αλκοολούχο αντισηπτικό. 

5. Εφαρμόζεται καλός αερισμός των εργασιακών χώρων 

 

Β. Εργαζόμενοι που χρήζουν επείγουσας ιατρικής αντιμετώπισης (δυσκολία στην 

αναπνοή, απώλεια συνείδησης, βαριά κλινική εικόνα): 

1. Ενημερώνεται το ιατρείο 

2. Επικοινωνία με ΕΟΔΥ για λήψη περαιτέρω οδηγιών, ο ασθενής μεταφέρεται 

άμεσα με ασθενοφόρο ή σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ   

3. Τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας των οδηγών και νοσηλευτών 

4. Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών και χώρων (χρήση 0,5% 

υποχλωριώδους νατρίου δηλ. αραίωση 1:10 αν χρησιμοποιείται οικιακή 

χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο 

απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη 

χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη 

συγκέντρωσης 70% κατόπιν καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό). 

5. Εφαρμόζεται καλός αερισμός των εργασιακών χώρων 
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7. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Εργαζόμενος που ήρθε σε στενή επαφή* με εργαζόμενο που εμφάνισε συμπτώματα 

οξείας λοίμωξης αναπνευστικού  

1. Αποχωρεί άμεσα από την εργασία 

2. Παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι του 

3. Παρακολουθεί την υγεία του για 14 ημέρες 

• Σε μη εκδήλωση συμπτωμάτων επιστρέφει στην εργασία του 

• Σε εκδήλωση συμπτωμάτων ακολουθείται το σχέδιο της 

παραγράφου 5 από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων.  

 

*Σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής με κίνδυνο διακοπής λειτουργίας τους, οι 

επαφές των πιθανών κρουσμάτων μπορούν να απομονωθούν για 7 ημέρες αντί 14 

(μετά και από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ). Με την επιστροφή του λαμβάνει 

υποχρεωτικά μέτρα προστασίας (μάσκα γάντια) μέχρι τη συμπλήρωση 14 ημερών.  

Η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται στα νοσοκομεία από 17/03/2020 λόγω  

• αδυναμίας διακοπής λειτουργίας τους  

• εκδήλωσης συμπτωμάτων στις πρώτες 5 με 7 ημέρες από την επαφή στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων 

Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, παραμένουν οι 14 ημέρες, ειδικά 

εάν πρόκειται για παρατεταμένη κοντινή επαφή, χωρίς την χρήση μέσων ατομικής 

προστασίας (γάντια, μάσκα) και χωρίς την εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων 

υγιεινής (καθαρισμός, απολύμανση επιφανειών).  

 

Εργαζόμενος που διαχειρίστηκε ύποπτο κρούσμα (οδηγός, νοσηλευτής, συνάδελφος) 

και τήρησε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (γυαλιά, φόρμα, μάσκα, γάντια μιας 

χρήσης) και τις οδηγίες που του έχουν δοθεί, θεωρείται χαμηλού κινδύνου για 

εκδήλωση νόσου. 

Εργαζόμενος με μικρή διάρκεια (<15 λεπτά) ή και μεγάλη απόσταση επαφής (>2 

μέτρα) θεωρείται χαμηλού κινδύνου για εκδήλωση νόσου. 

Οι περιβαλλοντικοί κανόνες υγιεινής μειώνουν την επικινδυνότητα μετάδοσης νόσου. 

Τα αυστηρά μέτρα υγιεινής του προσωπικού μειώνουν περαιτέρω την 

επικινδυνότητα.  

 

(*) βλέπε παράρτημα ΙΙΙ : Ορισμός στενής επαφής 
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8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ &  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Χωροταξικός σχεδιασμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας για να τηρούνται οι αποστάσεις 

(ιδανικά >2m) μεταξύ των εργαζομένων 

2. Οι νιπτήρες και  οι τουαλέτες να διαθέτουν υγρό σαπούνι και χειροπετσέτες 

μιας χρήσης 

3. Οι κάδοι απορριμμάτων να είναι ποδοκίνητοι και να περιέχουν σακούλα μιας 

χρήσης που κλείνει ερμητικά  

4. Συχνός καθαρισμός αντικειμένων όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές,  κλπ. 

5. Έλεγχος συστήματος ύδρευσης αποχέτευσης 

6. Έλεγχος κλιματιστικών και αλλαγή φίλτρων. Να αποφεύγεται η χρήση των 

κλιματιστικών και των συστημάτων εξαερισμού.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ή ΣΕ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

Πότε και πως πρέπει να κάνουμε καθαρισμό και απολύμανση στους χώρους 

εργασίας 

Ως καθαρισμό ενός εργασιακού χώρου ορίζουμε την απομάκρυνση κάθε βρωμιάς, 

όπως λόγου χάρη της σκόνης, υπολειμμάτων τροφών ή ξένων σωμάτων, που 

προκαλούν αύξηση των μικροοργανισμών. Ως απολύμανση ορίζεται η μείωση του 

αριθμού των μικροοργανισμών, που είναι ζωντανά κύτταρα. Με την καθαριότητα και 

απολύμανση των χώρων εργασίας, βελτιώνεται το περιβάλλον εργασίας και 

μειώνονται οι επιμολύνσεις, καθώς και η ανάπτυξη μικροβιακών και άλλων σχετικών 

κινδύνων. 

 

"Οδηγίες για τον έκτακτο καθαρισμό χώρων εργασίας που έχουν πιθανά 

μολυνθεί από το νέο κορονοϊό " 

 

Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, 

οι χώροι και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να 

απολυμαίνονται πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Παρ’ ότι δεν υπάρχουν ακόμα 

επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των διάφορων απολυμαντικών μέσων 

κατά του συγκεκριμένου ιού, είναι απαραίτητη η χρήση προϊόντων που περιέχουν 

αντιμικροβιακούς παράγοντες αποτελεσματικούς κατά των κορονοϊών. 

Ο νέος κορονοϊός (SARS-CoV-2), είναι ένας RNΑ ιός που μεταδίδεται κυρίως μέσω 

μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων και επαφής, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν 
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και άλλοι τρόποι μετάδοσης. Ο χρόνος επιβίωσης και οι συνθήκες που επηρεάζουν 

την επιβίωση του SARS-CoV-2 στο περιβάλλον είναι αυτή τη στιγμή άγνωστες, 

ωστόσο σύμφωνα με μελέτες που εκτιμούν την σταθερότητα άλλων κορονοϊών, 

εκτιμάται ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες στο περιβάλλον 

πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες.  

Παρακάτω αναφέρονται οδηγίες για δύο περιπτώσεις: 1) οδηγίες για τον περιοδικό 

καθαρισμό των χώρων εργασίας, χωρίς να υπάρχει υποψία ότι έχει μιανθεί από τον 

SARS CoV-2 και 2) οδηγίες για τον έκτακτο καθαρισμό χώρων εργασίας που έχουν 

πιθανά μολυνθεί από το νέο κορονοϊό, δηλαδή χώρου στον οποίο κινήθηκε ύποπτο, 

στενό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και στις δύο περιπτώσεις, αφήστε το καθαριστικό 

ή/ και απολυμαντικό που έχει χρησιμοποιηθεί να στεγνώσει στο φυσικό αέρα και 

ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

1. Οδηγίες για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων εργασίας 

Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

• Χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολής εργασίας από το προσωπικό καθαριότητας. 

Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές 

σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού 

τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους. 

Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση 

το πλύσιμο των χεριών.  

•Σχολαστική εφαρμογή των τυπικών εργασιών καθαρισμού, δίνοντας έμφαση στο 

συχνό καθαρισμό των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, 

χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες 

κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής 

χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο 

αντισηπτικό.  

• Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και 

να απομακρύνονται αμέσως.  

2. Οδηγίες για τον έκτακτο καθαρισμό χώρων εργασίας που έχουν πιθανά 

μολυνθεί από το νέο κοροναϊό 

Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, 

οι χώροι και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να 

απολυμαίνονται πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Παρ’ ότι δεν υπάρχουν ακόμα 

επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των διάφορων απολυμαντικών μέσων 

κατά του συγκεκριμένου ιού, είναι απαραίτητη η χρήση προϊόντων που περιέχουν 

αντιμικροβιακούς παράγοντες αποτελεσματικούς κατά των κοροναϊών. Αρκετοί 

αντιμικροβιακοί παράγοντες έχουν ελεγχθεί κατά διαφόρων κορονοϊών (Παρακάτω 

Πίνακας). Κάποια από τα ενεργά συστατικά, π.χ. το υποχλωριώδες νάτριο (που 
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περιέχεται στην οικιακή χλωρίνη) και η αιθανόλη, χρησιμοποιούνται ευρέως σε μη 

υγειονομικές και μη εργαστηριακές μονάδες. 

Αντιμικροβιακοί παράγοντες με αποτελεσματικότητα κατά διαφόρων κοροναϊών 

Αντιμικροβιακός παράγοντας Συγκέντρωση Ελεγμένος κορονοϊός 

Αιθανόλη 70% HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, 

TGEV 

Υποχλωριώδες νάτριο 0.1-0.5% HCoV-229E 

 0.05-0.1% SARS-CoV 

Ιωδιούχος ποβιδόνη 10% (1%) HCoV-229E 

Γλουτεραλδεϋδη 2% HCoV-229E 

Ισοπροπανόλη 50% MHV-2, MHV-N, CCV, 

Χλωριούχοβενζαλκόλιο 0.05% MHV-2, MHV-N, CCV 

Χλωριώδες νάτριο 0.23% MHV-2, MHV-N, CCV 

Φορμαλδεϋδη 0.7% MHV-2, MHV-N, CCV 

 

 

Παρόλο που δεν υπάρχουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των παραπάνω 

αντιμικροβιακών παραγόντων κατά του συγκεκριμένου ιού SARS-CoV-2, προτείνεται 

η χρήση 0.1% υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:50 αν χρησιμοποιείται οικιακή 

χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%) μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο 

απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση 

υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% 

κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό. 

Όλες οι επιφάνειες που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί, όπως τοίχοι και παράθυρα, η 

λεκάνη της τουαλέτας και οι επιφάνειες του μπάνιου, πρέπει να καθαρίζονται 

προσεκτικά. Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες, σεντόνια, κλπ) πρέπει να πλένονται με 

καυτό νερό (90oC) και προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό 

λόγω της φύσης των υφασμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα 

που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο ή απολυμαντικά μέσα ειδικά για τα υφάσματα 

αυτά.  

Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός για το προσωπικό καθαριότητας στην 

περίπτωση χώρων εργασίας που έχουν πιθανά μολυνθεί από το νέο κορονοϊό 

περιλαμβάνει: 

• Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3  
• Προστατευτικά γυαλιά  
• Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, στις χρήσης  
• Γάντια στις χρήσης  
Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό 

υλικό και να απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εφόσον 

χρησιμοποιηθεί προστατευτικός εξοπλισμός που δεν είναι στις χρήσης, επιβάλλεται 

η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. 0.1% υποχλωριώδες νάτριο 
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ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα 

απολυμαντικά, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη 

χρήση των απολυμαντικών πρέπει ο χώρος να είναι καλά αεριζόμενος. 

 Οι δημόσιοι χώροι από όπου έχει απλώς περάσει το συμπτωματικό άτομο, στις οι 

διάδρομοι, συστήνεται να καθαρίζονται σύμφωνα με στις συνήθεις διαδικασίες 

καθαρισμού του φορέα και πάντα σύμφωνα με στις οδηγίες του κατασκευαστή του 

απορρυπαντικού/απολυμαντικού και τη σχετική εθνική νομοθεσία. Οι επιφάνειες με 

στις οποίες έχει έρθει σε επαφή το συμπτωματικό άτομο θα πρέπει να πλένονται και 

να απολυμαίνονται σύμφωνα με στις παραπάνω οδηγίες. Αυτές οι επιφάνειες 

περιλαμβάνουν:  

• αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά  

• στις επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί στις μπάνια, τουαλέτες, πόμολα, 

τηλέφωνα, θρανία, υπολογιστές κ.α.  

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των 

πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων, κ.α., πρέπει να χρησιμοποιούνται 

πανάκια/υφάσματα στις χρήσης ή χαρτί καθαρισμού καθώς και σφουγγαρίστρες με 

αποσπώμενες κεφαλές. Τα πανάκια/υφάσματα, το χαρτί και οι κεφαλές από στις 

σφουγγαρίστρες θα πρέπει να απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικές 

σακούλες και να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά απόβλητα στην περίπτωση που ο 

καθαρισμός αφορά χώρους από όπου έχει περάσει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πρέπει 

να αποφεύγεται το πιτσίλισμα και o ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και 

στις απολύμανσης.  

Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καθαριστούν, πλυθούν 

ή/και απολυμανθούν στις περιγράφεται παραπάνω, στις π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα 

με ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρισμός με ατμό.  

Παρ’ ότι είναι ακόμα άγνωστο σε ποιο χρονικό σημείο μηδενίζεται ο κίνδυνος 

μετάδοσης στις λοίμωξης από το περιβάλλον, εκτιμάται ότι στις θα μειωθεί με την 

πάροδο του χρόνου. Μελέτες που έχουν γίνει με στις ιούς SARS-CoV και MERS-CoV 

δείχνουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κίνδυνος είναι πιθανό να μειωθεί 

σημαντικά μέσα σε 72 ώρες. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο χώρος δεν 

χρησιμοποιείται, συστήνεται να γίνει ο καθαρισμός 72 ώρες μετά από την παρουσία 

του πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος στο χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο 

αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. 

Συστήνεται να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού καθαριότητας 

στις περιπτώσεις πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση 

επαφών και παρακολούθηση για 14 ημέρες μετά τον καθαρισμό. 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ COVID-19 
 

Α. Ορισμοί 

Κάθε εργασιακός κίνδυνος περιγράφεται από: 

1. την σοβαρότητα των συνεπειών στην υγεία 

2. την διάρκεια έκθεσης 

3. την πιθανότητα να συμβεί 

 

Η επικινδυνότητα αποτελεί το γινόμενο: 

➢ Σοβαρότητα  X  Έκθεση  X Πιθανότητα,   (R = S * T * P) 

 

 

 

Διαβαθμίσεις και Ποσοτικοποίηση Παραμέτρων 

Σοβαρότητα (S) 

1. Αμελητέα μη απουσία από την εργασία 0.1 - 1 
2. Μέτρια έως τρεις ημέρες απουσία 1.1 - 4 
3. Κρίσιμη σημαντική βλάβη στην υγεία 4.1 - 8 
4. Καταστροφική θάνατος 8.1 - 16 

   
Έκθεση (T) 

1. Μηδενική μια φορά το χρόνο 0.1 - 1 
2. Περιορισμένη μια φορά την εβδομάδα 1.1 -2  
3. Συχνή καθημερινά 2.1 - 3  
4. Διαρκής σε όλη την εργασία 3.1 - 4  

   
Πιθανότητα (P)   

1. Μηδενική μάλλον απίθανο 0.1 - 1 
2. Χαμηλή δυνατόν να συμβεί 1.1 - 2  
3. Μέτρια πιθανόν να συμβεί 2.1 - 3  
4. Υψηλή επίκειται να συμβεί 3.1 - 4  

   
   

Επικινδυνότητα (R) – Ενέργειες 

1. Αμελητέα  διατήρηση μέτρων R ≤ 16 
2. Χαμηλή παρακολούθηση 16-32 
3. Μέτρια απαραίτητη η λήψη μέτρων 32 - 64 
4. Υψηλή άμεση λήψη μέτρων 64-128 
5. Κρίσιμη διακοπή εργασίας R ≥ 128 
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Β. Επικινδυνότητα από COVID-19 χωρίς λήψη μέτρων 

 

Απώλεια ζωής μπορεί να συμβεί σε κάθε εργαζόμενο, ευπαθή ή μη. 

Η έκθεση των εργαζομένων είναι συχνή και η πιθανότητα μετάδοσης υψηλή. 

1. Σοβαρότητα = 16 για ευπαθείς εργαζόμενους 

Σοβαρότητα = 10 για μη ευπαθείς εργαζόμενους  

2. Έκθεση = 3 

3. Πιθανότητα = 4 

 

• Επικινδυνότητα για ευπαθείς εργαζόμενους = 192 (16 x 3 x 4)  

• Επικινδυνότητα για μη ευπαθείς= 120 (10 x 3 x 4) 

➢ Ενέργειες = διακοπή εργασίας και άμεση λήψη μέτρων 

 

 

Γ. Μέτρα μείωσης επικινδυνότητας κατά σειρά αποτελεσματικότητας:  

 

1. Διακοπή εργασίας σε κάθε επιχείρηση που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο  

2. Απομάκρυνση ευπαθών ομάδων εργαζομένων 

3. Απομάκρυνση εργαζομένων με συμπτώματα οξείας λοίμωξης 

αναπνευστικού. Αποφυγή εργασίας συμπτωματικών και απομόνωση. 

Απομόνωση επαφών με ύποπτο κρούσμα. 

4. Περιβαλλοντικά μέτρα (παροχή αντισηπτικών, καθαρισμός χώρων, αερισμός, 

ομάδες εργαζομένων χωρίς επαφή μεταξύ τους, διακοπή περιττών εργασιών, 

εργασία από το σπίτι) 

5. Οργανωτικά μέτρα (εκπαίδευση, ενημέρωση, ελάχιστο δυνατόν προσωπικό, 

ευέλικτες διαδικασίες για απομάκρυνση ευπαθών και συμπτωματικών) 

6. Ατομικές συμπεριφορές (αποφυγή συναθροίσεων, πλύσιμο χεριών, 

αποφυγή κοντινών επαφών) 

7. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, ή και γυαλιά, ολόσωμη 

στολή μιας χρήσης, ποδονάρια - όπου κριθεί απαραίτητο).  

ΜΑΠ: Απαιτούν εκπαίδευση και ορθή εφαρμογή. Η  ακατάλληλη χρήση αυξάνει την 

επικινδυνότητα.  
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Δ. Ποσοτική έκφραση επικινδυνότητας και  μέτρα 

 

Μέτρα Σοβαρότητα Έκθεση Πιθανότητα Επικινδυνότητα 

Κανένα 16 3 4 192 
Χωρίς ευπαθείς 10 3 4 120 
Χωρίς κ συμπτωματικούς 10 3 3 90 
Λοιπά μέτρα 10 2 2 40 
Και ΜΑΠ 10 2 1.1 22 

 

 

 

Επικινδυνότητα Covid-19 στην Εργασία

ΣΙΓΟΥΡΗ

Πιθανότητα απώλειας ζωής ή σοβαρής ασθένειας 
εργαζομένων

1. Χωρίς μέτρα

2. Απομάκρυνση ευπαθών 

3. Απομάκρυνση συμπτωματικών

4. Περιβαλλοντικά, Οργανωτικά, Ατομικά μέτρα

5. Ορθή χρήση ΜΑΠ

ΚΡΙΣΙΜΗ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΧΑΜΗΛΗ

R = 192  

R = 120

R = 22

R = 40

R = 90
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Ε. Matrix Επικινδυνότητας  

Μέτρα Σοβαρότητα Πιθανότητα  

Κανένα Υψηλή Υψηλή 

Χωρίς ευπαθείς Μέση Υψηλή 

Χωρίς και συμπτωματικούς Μέση Μέση 
Λοιπά μέτρα Μέση Χαμηλή 

Όλα τα παραπάνω και ΜΑΠ Μέση Αρκετά Χαμηλή 

 

 

1. Χωρίς μέτρα

2. Απομάκρυνση ευπαθών 

3. Απομάκρυνση και συμπτωματικών

4. Περιβαλλοντικά, Οργανωτικά, Ατομικά μέτρα

5. Όλα τα 
παραπάνω και ΜΑΠ

0
16
32
48
64
80
96

112
128
144
160
176
192
208
224
240
256

Επικινδυνότητα Covid-19 στην εργασία
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10.ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Όλες οι ενέργειες απαιτούν διακριτικότητα, τήρηση απορρήτου των ιατρικών 

δεδομένων και αποφυγή παντός τύπου διακρίσεων (φύλου, φυλής ή χρώματος) στο 

χώρο εργασίας.  

 

Μην κάνετε οποιοδήποτε αυθαίρετο προσδιορισμό με βάση τη φυλή ή τη χώρα 

προέλευσης και βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε την εμπιστευτικότητα των ατόμων με 

επιβεβαιωμένη μόλυνση από κορονοϊό.  

 

Δεν στιγματίζουμε άτομα.  

 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και συστάσεις βρίσκονται σε μια δυναμική εξελικτική 

πορεία και ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον.  

 

Απαιτείται διαρκής ενημέρωση από αξιόπιστους φορείς Δημόσιας και 

Επαγγελματικής Υγείας. 

 

Επισημαίνεται εκ νέου ότι καθώς η επιδημία εξελίσσεται οι ορισμοί και οι οδηγίες 

ενδέχεται να τροποποιηθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 

Α. Ισχύουσες διατάξεις 

1. Βαριά πνευμονοπάθεια 

2. Βαριά καρδιοπάθεια 

3. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης 

4. Κακοήθεια υπό ενεργό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία 

5. Μεταμόσχευση υπό ενεργό ανοσοκαταστολή 

ΦΕΚ 928/18.03.2020 (για το δημόσιο) και προφορική ανακοίνωση του λοιμωξιολόγου 

κ.Τσιόρδα (17/03/2020): 

Β. Διευρυμένος κατάλογος ασθενειών 

Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα: 

1. Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να 

είναι υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή) 

2. Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, 

3. Σακχαρώδη διαβήτη 

4. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 

διάλυση) 

5. Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pughscore B ή C) 

6. Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα 

7. Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη 

θαλασσαιμία) 

8. Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) 

9. Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου) 

10. Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

11. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες  

12. Αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση 

13. Ασθενείς υπό αγωγή με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.  

(Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και βασίστηκε στις οδηγίες  από το υπουργείο υγείας 

της Κύπρου). 

Η ένταξη ενός εργαζομένου στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων για λοίμωξη 

COVID-19 θα πρέπει να εξατομικεύεται και να βεβαιώνεται από τον θεράποντα 

ιατρό ή από επίσημο υγειονομικό φορέα/επιτροπή.  Δύναται να συμβάλει στην 

διαδικασία αυτή και ο ιατρός εργασίας της εταιρείας, εφόσον κρίνει ο ίδιος κατά 

περίπτωση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
 

Κάθε αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων: 

1. Καταρροή, Πταρμός (χαμηλή πιθανότητα) 

2. Φαρυγγαλγία (μέση πιθανότητα) 

3. Πυρετός, Βήχας, Δυσκολία στην ανάσα (υψηλή πιθανότητα) 

Άλλα συμπτώματα: 

• Μυϊκή αδυναμία, καταβολή 

• Δεκατική πυρετική κίνηση 

• Διάρροια, εμετός 

• Απώλεια όσφρησης και γεύσης 

 

Η τυπική κλινική εικόνα της νόσου είναι ιογενής πνευμονία η οποία χαρακτηρίζεται 

από πυρετό, βήχα και δυσκολία στην ανάσα.  

Κάθε ιογενής πνευμονία με την συγκεκριμένη κλινική τριάδα όπως και κάθε βαριά 

λοίμωξη του αναπνευστικού που οδηγεί σε υποξυγοναιμία, θα πρέπει να διερευνάται 

εργαστηριακά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

Ορισμός ύποπτου κρούσματος  

Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, πυρετός και 

τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: Γενική κακουχία / καταβολή, ή/και 

Ξηρός βήχας, ή/και, δύσπνοια) ΚΑΙ χωρίς άλλη αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την 

κλινική εικόνα ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή, σύμφωνα με 

τον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν 

από την έναρξη των συμπτωμάτων 

Ή  Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής 

επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 εντός των τελευταίων 14 

ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων 

Ή Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory 

Illness) η οποία απαιτεί νοσηλεία και για την οποία δεν έχει τεκμηριωθεί άλλη 

αιτιολογία 

Ή Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, πυρετός 

και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, δύσπνοια) που διαμένει 

ή επισκέφτηκε περιοχές με αυξημένο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ 

 

Πιθανό κρούσμα 

Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο κορονοϊό SARS-

CoV-2: 

Αδιευκρίνιστο, ή Θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς 

που ανήκουν στην οικογένεια των κορονοϊών και όχι ειδικά τον νέο κορονοϊό SARS-

CoV-2 

 

Επιβεβαιωμένο κρούσμα 

Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, 

ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων  
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Ορισμός στενής επαφής  

Άτομο με διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με COVID-19 

Άτομο με άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία) 

Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

Άτομο με επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση <2 

μέτρα και για >15 λεπτά 

Παραμονή σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο αναμονής 

νοσοκομείου, κλπ.) σε απόσταση <2 μέτρα και για >15 λεπτά 

Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας ή εργαζόμενος 

που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενή με COVID-19 χωρίς τη λήψη ή επί αστοχίας των 

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας 

Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν εντός απόστασης δύο σειρών 

θέσεων (προ κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με COVID-19, άτομα που ταξίδευαν 

μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή, και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το 

συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης 

σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που 

ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που 

κάθονταν στο ίδιο τμήμα του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης 

μπορεί να θεωρηθούν στενές επαφές).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 

Αγαπητέ επισκέπτη, σε καλωσορίζουμε και παρακαλούμε να μας βοηθήσεις στο να 

συμβάλουμε στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού στην εταιρεία μας. 

Σε παρακαλούμε να απαντήσεις στα ακόλουθα (κυκλώστε ότι ισχύει): 

 

1 ΕΧΕΤΕ ΠΥΡΕΤΟ 37,5ΟC ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;       ΝΑΙ ΟΧΙ 

2 ΕΧΕΤΕ ΒΗΧΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

3 ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

4 ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

5 ΗΡΘΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ)  ΜΕ ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΝΟΣΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ;       

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Ίσως χρειαστεί ο Ιατρός της εταιρείας στη συνέχεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Θα 

τηρηθεί πλήρως το ιατρικό απόρρητο 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



25 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΕΙΕΠ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ 
 

Α. Οδηγίες για φροντίδα ύποπτου κρούσματος στο σπίτι(06/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-

ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ 

 

Β.  Οδηγίες για απομόνωση επαφών στο σπίτι(13/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-

apomonosi-spiti.pdf 

 

Γ. Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν 

εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2(03/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-

ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 

 

 

Δ. Κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο(16/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-

elegcho/ 
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https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-apomonosi-spiti.pdf
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https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
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https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/


ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

 

COVID-19:     Μετάδοση στο χώρο εργασίας 

Α.  Υπάρχουν δύο κύριες οδοί μετάδοσης του ιού COVID-19: μέσω 

α. του αναπνευστικού συτήματος και   

β. της επαφής 

Τα αναπνευστικά σταγονίδια δημιουργούνται όταν το μολυσμένο άτομο βήχει ή 
φτερνίζεται και μπορεί να τα εισπνεύσει καθώς κινούνται στον αέρα. Τα 
σταγονίδια μπορούν επίσης να προσγειώνονται σε επιφάνειες, όπουο ιός θα 
μπορούσε να παραμείνει βιώσιμος. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
ακριβή δεδομένα σχετικά με τη σταθερότητα του COVID-19 στις επιφάνειες. 
 
Ο κίνδυνος στα κοιμητήρια 
 
Οι κύριοι κίνδυνοι στους χώρους των κοιμητηρίων προκύπτουν, όταν το 
προσωπικό: 
• Χειρίζεται επιφάνειες που έχουν εκτεθεί σε ακάθαρτα χέρια ή έχουν εκτεθεί σε 
σταγονίδια, ή 
• εκτίθεται σε σταγονίδια φορέα του ιού, όταν αυτός βήχει ή φτερνίζεται. 
 
Κατά την εργασία στα Νεκροταφεία 
 
• Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλούς εργασίας κάθε μέρα, με 
προτεραιότητα αυτά για τον ιό COVID-19. 
• Οι εργαζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν την κοινωνική αποστασιοποίηση. Αυτό 
είναι σημαντικό ως προς την υποβοήθηση της επιβράδυνσης εξάπλωση του 
κορονοϊού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελαχιστοποιείται η επαφή μεταξύ 
δυνητικά μολυσμένων ατόμων με τα υγιή άτομα. 
• Η διατήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης σημαίνει την τήρηση 
απόστασης 2 μέτρων περίπου και ανάμεσα στους εργαζόμενους. 
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε το φέρετρο μέσα στον τάφο, πριν 
επιτρέψετε στις οικογένειες να έχουν πρόσβαση σε αυτόν. 
• Εάν, κατά την τοποθέτηση του φέρετρου εντός του τάφου, δεν είναι δυνατή η 
απόσταση 2 μέτρων από τους συναδέλφους σας, πρέπει οπωσδήποτε να φοράτε 
μάσκες προσώου μιας χρήσης (βλ. οδηγίες παρακάτω). 
• Μην κάνετε χειραψίες και μην έρχεστε σε στενή επαφή με κανέναν συγγενή. 
• Πλένετε τα χέρια σας τακτικά με σαπούνι και νερό. 
 



Φορώντας μάσκες προσώπου: Συνιστάται η μάσκα τύπου FFP3 

                                            
 
Εάν χρησιμοποιείτε μάσκα προσώπου, να θυμάστε: 
• Πριν αγγίξετε τη μάσκα, καθαρίστε τα χέρια σας με τρίψιμο χεριών με βάση το 
οινόπνευμα ή σαπούνι και νερό 
• Πάρτε τη μάσκα και επιθεωρήστε την για δάκρυα ή τρύπες. 
• Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπό σας. Τσιμπήστε τη μεταλλική λωρίδα ή 
την σκληρή άκρη της μάσκας, έτσι ώστε αυτή να πάρει το σχήμα της μύτης σας. 
• Τραβήξτε προς τα κάτω το κάτω μέρος της μάσκας, ώστε να καλύπτει το στόμα 
σας και  το πηγούνι σου. 
• Μετά τη χρήση, βγάλτε τη μάσκα, αφαιρέστε τους ελαστικούς βραχίονες από 
πίσω από τα αυτιά, διατηρώντας παράλληλα τη μάσκα μακριά από το πρόσωπο 
και τα ρούχα, για να αποφύγετε να αγγίξετε μολυσμένες επιφάνειες της μάσκας. 
• Απορρίψτε τη μάσκα σε έναν κλειστό κάδο αμέσως μετά τη χρήση. 
• Εκτελέστε την υγιεινή των χεριών, αφού αγγίξετε ή απορρίψετε τη μάσκα. 
 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 
1.Απαιτούνται επιπλέον Μέτρα Ατομικής Προστασίας κατά το χειρισμό 
φέρετρων; 
 
Από διάφορους αρμόδιους φορείς έχουν δοθεί οδηγίες προς τους εργολάβους 
κηδειών για τη διαχείριση των κινδύνων που εμφανίζονται κατά το χειρισμό 
αποθανόντων ατόμων με επιβεβαιωμένο COVID-19. Σύμφωνα με αυτές τις 
οδηγίες ,  αν ο χειρισμός του φέρετρουαπό τους εργολάβους κηδειών είναι 
σωστός και σφραγίζεται, δεν υπάρχει απαίτηση για πρόσθετα ΜΑΠ. Ωστόσο, 
όταν το προσωπικό του κοιμητηρίου είναι αυτό που τοποθετεί τα φέρετρα στους 
τάφους, θα πρέπει αυτό να φορά γάντια μιας χρήσης, για να αποφευχθεί η 
έκθεση από πιθανά σταγονίδια στην επιφάνεια των φέρετρων. 
 
2. Πώς το προσωπικό των νεκροταφείων προστατεύει τον εαυτό του κατά τις 
ταφές; 
 
Συστήνεται: 



 
• Να κρατούν οι εργαζόμενοι από τους συγγενείς του θανώντος και το κοινό 
απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων  και όπου είναι δυνατό να ορίζονται οι 
αποστάσεις με κάποιου είδους φυσικά εμπόδια. 
• Να αποφύγουν τις χειραψίες. 
• Να πραγματοποιούν συνομιλίες/λαμβάνουν οδηγίες από τους εργολάβους 
κηδειών τηλεφωνικά, όπου είναι δυνατόν. 
• Να προσπαθούν να περιορίσουν το χρόνο που δαπανάται στον χώρο που 
παραμένει το  κοινό σε λιγότερο από 15 λεπτά. 
• Να διασφαλίσει την τοιχοκολληση σε εμφανή σημεία των επισημάνσεων γύρω 
από την τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης για την προστασία από τον ιό 
COVID-19. 
 
 
3. Ποιες άλλες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται; 
 
• Οι εργαζόμενοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι καθαρίζουν τα χέρια τους τακτικά 
με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιώντας απολυμαντικό με βάση το αλκοόλ. 
• Πρέπει να αποφεύγουν την κοινή χρήση εργαλείων, και εάν παρά ταύτα είναι 
κοινά, θα πρέπει αυτά να καθαρίζονται πριν από κάθε χρήση με απολυμαντικό 
μαντηλάκι. 
• Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εγκαταστάσεις υγιεινής καθαρίζονται τακτικά με 
απολυμαντικό οικιακής χρήσης. 
• Πρέπει να διαρθρώνονται οι βάρδιες, έτσι ώστε να βρίσκονται στο χώρο των 
κοιμητηρίων όσο το δυνατόν λιγότεροι υπάλληλοι.  
 
 
 

Καθένας από εμάς πρέπει να αναλάβει την 

ευθύνη για την προσωπική του υγιεινή! 

 

 

Source: Health and Safety Department  

(healthandsafety@limerick.ie) 

https://www.limerick.ie/sites/default/files/media/documents/2020-

03/2020.03.23-safe-work-practice-no-14-working-in-cemeteries-covid-19_0.pdf 

mailto:healthandsafety@limerick.ie
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1 Το εγχειρίδιο εκδίδεται υπό την επιστημονική αιγίδα της Μονάδας Φυσιοπαθολογίας της Εργασίας και 

Επαγγελματικών Νόσων [ΜΕΦΕΕΝ] του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας κ ανανεώνονται ανάλογα με την 
εξέλιξη της πανδημίας και τις νέες υπουργικές αποφάσεις. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ SARS-cov-2 ΚΑΙ ΤΗ 

ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
 

Στα τέλη του 2019, ένα νέο στέλεχος κορονoϊού αναγνωρίστηκε ως αίτιο 

κρουσμάτων πνευμονίας στο Wuhan, μια πόλη της επαρχίας Hubei, στην Κίνα. Η 

μετάδοση του ιού υπήρξε ραγδαία και οδήγησε αρχικώς σε επιδημία σε όλη την Κίνα, 

στη συνέχεια εξαπλώθηκε παγκοσμίως, πλήττοντας  πλέον  σχεδόν όλες τις ηπείρους. 

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από μολυσμένα ζώα, αλλά επίσης είναι δυνατή η 

μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως κάθε άλλος ιός του αναπνευστικού, 

μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που βγαίνουν από το στόμα των μολυσμένων 

ατόμων κατά την ομιλία, τον βήχα και το φτέρνισμα. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο 

περιβάλλον  από μερικές ώρες μέχρι και μερικές ημέρες (ανάλογα με την επιφάνεια 

και τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες), ενώ πιθανός τρόπος μετάδοσης θεωρείται το 

άγγιγμα μιας μολυσμένης  επιφάνειας και στη συνέχεια  το άγγιγμα βλεννογόνων           

(συνήθως των ματιών ή του στόματος). 

Οι άνθρωποι που μολύνονται από τον κορονoϊό SARS-CoV-2  μπορεί να εμφανίσουν 

πυρετό, βήχα, δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή), να αισθάνονται  κουρασμένοι και 

να έχουν μυϊκούς πόνους. Διαταραχές στην όσφρηση και στη γεύση επίσης έχουν 

αναφερθεί.  Τα προβλήματα με την αναπνοή συμβαίνουν όταν η λοίμωξη προσβάλει 

τους πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονία. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται 

λίγες ημέρες μετά τη λοίμωξη με τον ιό, στις περισσότερες περιπτώσεις  αυτό το 

χρονικό διάστημα είναι 3-7 ημέρες (μέσος όρος 5,2 ημέρες) μετά την έκθεση. Όμως, 

σε κάποιους ανθρώπους τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από μεγαλύτερο 

διάστημα (έως και 14 ημέρες). 

Συνήθως πρόκειται για μια ήπια νόσο και περίπου το 98% των ανθρώπων που 

μολύνονται επιβιώνουν. Η πλειονότητα των περιπτώσεων (>80%) είναι ήπιες (με λίγα 

συμπτώματα, όμοια του κοινού κρυολογήματος) και μπορούν να αναρρώσουν στο 

σπίτι. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις , προκαλείται σοβαρή νόσος (περίπου στο 14%) 

και σε ένα μικρότερο ποσοστό (περίπου στο 5%) πολύ σοβαρή νόσος. Κάποιοι 

άνθρωποι δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ή έχουν μόνο ήπια συμπτώματα 

κοινού κρυολογήματος. Σε άλλους ανθρώπους, η λοίμωξη με τον COVID-19  μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως πνευμονία ή ακόμα και θάνατο. Αυτό 

συμβαίνει συχνότερα σε ανθρώπους που έχουν κι άλλα προβλήματα σοβαρά 

προβλήματα υγείας και στους ηλικιωμένους.  

Τα επιστημονικά δεδομένα και η κατανόηση αυτού του νεότερου κορονoϊού SARS-

CoV-2 και της νόσου (COVID-19) που προκαλεί, βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη. 
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
 

1. Προσδιορίστε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία και τους κινδύνους 

για την υγεία του προσωπικού, περιλαμβανομένης και της απειλής από την έκθεση 

στον COVID-19.  

2. Επανεξετάστε τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

πολιτικές και οι πρακτικές είναι σύμφωνες με τις συστάσεις των επίσημων φορέων 

δημόσιας υγείας.  

3. Ελαχιστοποιήστε την έκθεση μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ των 

εργαζομένων και του κοινού.  

4. Εξετάστε και καθορίσετε πολιτικές και πρακτικές, όπως εργασία από το σπίτι - 

τηλεργασία και ευέλικτες ώρες εργασίας (π.χ. κλιμακωτές βάρδιες) για να αυξήσετε 

τη φυσική απόσταση μεταξύ των εργαζομένων.  

5. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την τεχνολογία και την υποδομή που απαιτείται για να 

υποστηρίξετε πολλούς υπαλλήλους που μπορεί να εργάζονται από το σπίτι.  

6. Προσδιορίστε τις ζωτικές λειτουργίες, τις βασικές εργασίες ή τους ρόλους και τα 

κρίσιμα στοιχεία στις αλυσίδες εφοδιασμού σας (π.χ. πρώτες ύλες, προμηθευτές, 

υπηρεσίες/προϊόντα υπεργολάβου και υλικοτεχνική υποστήριξη) που απαιτούνται 

για τη διατήρηση των βασικών δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. Σχεδιάστε τον τρόπο με 

τον οποίο θα λειτουργήσει ο ΔΗΜΟΣ, εάν υπάρχει αυξανόμενη απουσία ή οι εν λόγω 

αλυσίδες εφοδιασμού διακόπτονται.  

7. Δημιουργήστε μια διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών στους υπαλλήλους και 

τους εξωτερικούς συνεργάτες σχετικά με τα σχέδια απόκρισης των μολυσματικών 

ασθενειών και τις τελευταίες πληροφορίες για τον COVID-19. Προβλέψτε τον φόβο 

των εργαζομένων, το άγχος, τις φήμες και την παραπληροφόρηση και σχεδιάστε τον 

τρόπο επικοινωνίας ανάλογα.  

8. Ορίστε σαφώς τις διαδικασίες του ΔΗΜΟΥ που θα πρέπει να παραμείνουν σε 

λειτουργία προκειμένου να διασφαλίζεται η Δημόσια υγεία. Η Υπηρεσία 

καθαριότητας, η διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες, η βοήθεια στο σπίτι και 

άλλες παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η λειτουργία του σε όλες τις φάσεις της πανδημίας  

9. Εξετάστε το ενδεχόμενο ακύρωσης μη βασικών επαγγελματικών ταξιδιών σε άλλες 

χώρες ανά γεωγραφικό προορισμό. Εξετάστε το ενδεχόμενο ακύρωσης μεγάλων 

συναντήσεων ή γεγονότων που σχετίζονται με την εργασία. 
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10. Μεριμνήστε για την ύπαρξη ικανού αποθέματος σε απολυμαντικά χαρτικά και 

καθαριστικά για τους κοινόχρηστους χώρους, τα γραφεία, τις τουαλέτες και  κάθε 

άλλο εργασιακό χώρο με έμφαση στα αμαξοστάσια, τα συνεργεία και τα αποδυτήρια. 

11. Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων ελέγχου του 

συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν 

βλάβες 

12. Εκδώστε οδηγίες προς τους Δημότες για καλό κλείσιμο των απορριμμάτων τους 

σε διπλό περιέκτη (σακούλα), ώστε να μην διασπείρεται πιθανά μολυσματικό υλικό 

κατά την αποκομιδή του 

13. Μεριμνήστε για την συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των 

εγκαταστάσεων που αφορούν την υγεία και την υγιεινή των χώρων, δώστε έμφαση 

στις τουαλέτες, στις παροχές νερού και στα ντους των αποδυτηρίων, στα 

αμαξοστάσια και τα νεκροταφεία. 

14. Οι Ο.Τ.Α. είναι οργανισμοί αυξημένης επικινδυνότητας. Οι εργαζόμενοι στους 

Ο.Τ.Α. εκτίθενται σε πλήθος βλαπτικών παραγόντων για την υγεία τους. Συστήνεται 

η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας να παρέχεται από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες υγείας με γνώση και εμπειρία που θα μπορούν να συνεργάζονται με 

εργαζόμενους και διοίκηση στη διαχείριση και την εφαρμογή των προτεινόμενων 

μέτρων 

15. Προτείνεται το κλείσιμο όλων των χώρων άθλησης, καθώς και όλα τα τμήματα 

υποδομών όλων των αθλητικών σωματείων  

16.  Προτείνεται το ταμείο του Δήμου να είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωμές 

προς τον Δήμο για οφειλές κ.λπ. να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω 

Τραπέζης.  Για Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου (ληξιαρχικές πράξεις, 

οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.) να πραγματοποιείται τηλεφωνικά η αίτηση και ο 

δημότης να ενημερώνεται πότε θα είναι έτοιμο το πιστοποιητικό του για να 

προσέλθει για  να το παραλάβει. 

17. Προτείνεται όλα τα εξωτερικά έντυπα, φάκελοι, αλληλογραφία να 

διεκπεραιώνονται από τους υπαλλήλους 24 ώρες μετά την παραλαβή τους και αφού 

παραμείνουν σε ειδικά καθορισμένο χώρο των υπηρεσιών, χωρίς να αγγίζονται για 

το ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς ο κορονοϊός μπορεί να παραμείνει ενεργός πάνω σε 

χάρτινες επιφάνειες για ορισμένες ώρες. Εξάλλου συστήνεται ο περιορισμός των 

εξωτερικών παραγγελιών delivery, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτιμάται 

η πληρωμή με κάρτες και όχι με μετρητά 

18.  Για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και να διασφαλιστεί η 

απαραίτητη ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, απαιτείται 

αντικειμενική, συνεπής, πειστική επικοινωνία. Η πληροφόρηση θα  πρέπει να 

προάγει την αίσθηση της ενότητας και να είναι ρεαλιστική και διαφανής. Δεν πρέπει 

ούτε να υποτιμά ούτε να υπερβάλλει τους κινδύνους 
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3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

Οι εργαζόμενοι εισέρχονται στους χώρους εργασίας όταν: 

1. ΔΕΝ εμφανίζουν συμπτώματα οξείας λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, πυρετό, 

πονόλαιμο, ρινική καταρροή, δύσπνοια) 

2. ΔΕΝ αποτελούν στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 (ΔΕΝ 

βρίσκονται στο χρονικό διάστημα απομόνωσης για 14 ημέρες)  

3. ΔΕΝ ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθ’ υπόδειξη του θεράποντος ιατρού 

τους 

4. ΔΕΝ υπάρχει σοβαρό υποκείμενο πρόβλημα υγείας που τους καθιστά 

ευάλωτους έναντι του Covid-19 σε σχέση με τα καθήκοντά τους στη θέση 

εργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

 

Συστάσεις εντός χώρου εργασίας: 

1. Αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής 

✓ Πλύσιμο των χεριών τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με 

αλκοολούχο διάλυμα και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο 

(μάτια, μύτη, στόμα). 

✓ Κάλυψη του βήχα ή το φτερνίσματος με χαρτομάντιλο το οποίο 

απορρίπτεται άμεσα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη με το 

εσωτερικό του αγκώνα. 

2. Χρήση όλων των μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται κατά 

περίπτωση  (μάσκα, γάντια)  

3. Αποφυγή επαφών και συναθροίσεων με άλλους εργαζόμενους, διατήρηση 

αποστάσεων αν είναι δυνατόν >2 μέτρα από το συνάδελφο τους.  

4. Πλήρης Ενημέρωση και παρακολούθηση από τους προϊστάμενους και τους 

επόπτες καθαριότητας για τον τόπο, τις τεχνικές και τον χρόνο εργασίας των 

εργαζομένων ώστε να εντοπιστούν αμέσως λάθος τεχνικές που θα 

μπορούσαν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων 

μέτρων έναντι του κορονοϊού 

5. Χρήση του ιατρείου εργασίας: 

• για σοβαρό και επείγοντα λόγο  

• να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία για καλύτερο συντονισμό 

• Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα σε όλους 

Γενικές συστάσεις σε περίπτωση λοίμωξης του αναπνευστικού: 
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1. παραμονή στο σπίτι   

2. επί υποψίας νόσου, καθημερινή παρακολούθηση της υγείας τους 

3. καθημερινή θερμομέτρηση (τρεις φορές την ημέρα) και καταγραφή των 

μετρήσεων 

4. αποφυγή κοινωνικών συναναστροφών 

5. αποφυγή επαφών με ευπαθείς ομάδες 

6. τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και κυρίως  

• τακτικό πλύσιμο των χεριών  

• απολύμανση των επιφανειών, γραφείων, υπολογιστών και των 

περιφερειακών τους, φωτοτυπικών καθώς και των σταθερών και 

κινητών τηλεφώνων 

• καλό αερισμό των χώρων 

Οδηγίες για αποτελεσματική Θερμομέτρηση 

1. Συστήνεται θερμόμετρο υπέρυθρων η laser για θερμομέτρηση από απόσταση 

2. Για να είναι ακριβής η μέτρηση τόσο η συσκευή όσο και το άτομο που 

θερμομετρείται θα είναι σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 15 

λεπτά. 

3. Η μέτρηση γίνεται στο κέντρο του μετώπου, σε απόσταση 5 εκατοστά 

4. Η περιοχή μέτρησης δε θα πρέπει να καλύπτεται από μαλλιά, ιδρώτα κλπ. 

5. Η μέτρηση δε θα πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία 

6. Καταστάσεις που αυξάνουν παροδικά την αιμάτωση της κεφαλής (πχ έντονη 

προσπάθεια, άθληση, συναισθηματική φόρτιση/κλάμα κλπ.) πιθανά να 

οδηγήσουν σε λανθασμένες ενδείξεις. 
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4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (Ο.Τ.Α.) 
 

Στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής υγείας των εργαζομένων, οι Ο.Τ.Α. 

καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Σύσταση για απομάκρυνση των ευπαθών ομάδων από την εργασία ή, εάν 

είναι εφικτό, τροποποίηση των καθηκόντων τους καθ’ υπόδειξη του ιατρού 

εργασίας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για την υγεία τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

2. Απομάκρυνση εργαζομένων με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού 

3. Δυνατότητα ευέλικτου σχεδιασμού διαχείρισης ειδικών αδειών και 

αναρρωτικών 

4. Λειτουργία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό.  Δημιουργία εφεδρειών για την 

αντιμετώπιση έλλειψης προσωπικού για τις ζωτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. σε 

περίπτωση παράτασης της πανδημίας 

5. Δυνατότητα εργασιών σε βάρδιες (προτείνεται εβδομαδιαία εναλλαγή), κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε ανάμεσα στις βάρδιες να μεσολαβεί ικανός χρόνος για 

σχολαστικό καθαρισμό, με τα κατάλληλα μέσα, των κοινών εργαλείων, μέσων 

ή οχημάτων) 

6. Αποφυγή άμεσης επαφής με το ευρύ κοινό, περιορισμός συναλλαγών με το 

κοινό στο ελάχιστο δυνατό και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις 

7. Χωροταξικός σχεδιασμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας για να τηρούνται οι αποστάσεις 

(ιδανικά >2m) μεταξύ των εργαζομένων, σε συνδυασμό με επαρκή αερισμό 

του χώρου 

8. Αποφυγή συνάθροισης εργαζομένων, ειδικά σε κλειστούς χώρους 

9. Σύσταση για τηλεργασία και εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατό 

10. Διακοπή μη ζωτικών ή και επικίνδυνων  εργασιών και υπηρεσιών για την 

μετάδοση του κορονοϊού, και κλείσιμο κτηρίων όπως κυλικεία, ΚΑΠΗ, 

συνεδριακοί χώροι, Βιβλιοθήκες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκμάθηση 

δεξιοτήτων κ.λπ.. 

11. Διακοπή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων, ταξιδιών και περιορισμός 

μετακινήσεων των εργαζομένων. Συστήνεται περιορισμός σε μόνο 2 άτομα 

ανά καμπίνα οχήματος όπου επιβάλλονται μετακινήσεις. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση όπου αυτό είναι τεχνικά δύσκολο (π.χ. απορριμματοφόρα), 

προτείνεται οι επιβαίνοντες να φορούν μάσκα και η καμπίνα να αερίζεται 

επαρκώς για τουλάχιστον 2 λεπτά κάθε 10 λεπτά διαδρομής. 

12. Διαχωρισμός εργαζομένων ει δυνατόν σε ομάδες (2 ή περισσότερες) που δεν 

συναντιόνται μεταξύ τους στον ίδιο εργασιακό χώρο και χρόνο 

13. Συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών που αγγίζονται 

από εργαζόμενους.  

14. Συχνός αερισμός εργασιακών χώρων τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα και για 20 

– 30 λεπτά 
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15. Αποφυγή χρήσης κλιματιστικών, σχολαστικός καθαρισμός φίλτρων και 

συντήρηση των συσκευών ανακύκλωσης / ψύξης και θέρμανσης 

16. Εξασφάλιση όλων των μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, γυαλιά, 

στολές ολόσωμες μιας χρήσης, ποδονάρια, σκούφοι, επιμανίκια μίας χρήσης) 

17. Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας ορίζουν με βάση την Εκτίμηση 

Επικινδυνότητας και την αυτοψία των θέσεων εργασίας, το είδος των ΜΑΠ 

που απαιτούνται για την κάθε εκτελούμενη εργασία 

18. Προμήθεια και χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων χεριών, καθαριστικών, 

χαρτικών και δημιουργία στοκ που θα εξασφαλίσει επάρκεια σε περίπτωση 

παράτασης της πανδημίας 

19. Διαρκής εκπαίδευση – ενημέρωση όλων των εργαζομένων. Ενημερωτικά 

φυλλάδια / αφίσες, ηλεκτρονική αλληλογραφία, κοινωνικά δίκτυα,  θα πρέπει 

να επιστρατευτούν για την μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της τεκμηριωμένης 

πληροφορίας 

20. Εκπόνηση καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων wellbeing στο πλαίσιο της 

θωράκισης των εργαζομένων σε μελλοντικά επιδημικά ξεσπάσματα του ιού, 

από το Φθινόπωρο και μέχρι να υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο εμβόλιο. 

Σύμφωνα με τις υπάρχοντα δεδομένα, τα άτομα με προϋπάρχουσες νόσους 

διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να υποστούν τις δυσάρεστες επιπλοκές του 

COVID-19, ειδικά σε περιπτώσεις σακχαρώδη διαβήτη, νεφρικής νόσου και 

χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Ιδιαίτερη περίπτωση επίκτητης ευαισθησίας 

έναντι του κορονοϊού και των επιπλοκών του είναι οι καπνιστές. Ένας άλλος 

παράγοντας κινδύνου φαίνεται να είναι η παχυσαρκία. Τα προγράμματα 

εκπαίδευσης για τη διακοπή του καπνίσματος, για τη μείωση του βάρους και 

το stress management θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τους 

Ο.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων προαγωγής υγείας. 

21. Έλεγχος των επισκεπτών με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και τήρηση του 

σχετικού αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

22. Ορισμός ομάδας Διαχείρισης Έκτακτης Κατάστασης [ΟΔΕΚ] για την 

εξασφάλιση τήρησης των μέτρων και την εισήγηση προτάσεων βελτίωσης, 

καθώς το φαινόμενο είναι μια εξελισσόμενη δυναμική κατάσταση και η οποία 

θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τους: 

• Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος ή Γεν Γραμματέας 

• Ιατρός εργασίας 

• Τεχνικός ασφαλείας 

• Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων [ΕΥΑΕ] ή Σωματείο 

• Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, όπου υπάρχει 

• Διοικητικός προϊστάμενος [Ανθρώπινο Δυναμικό] 

• Διοικητικός προϊστάμενος Κοινωνικών Υπηρεσιών ή δομών Υγείας 

• Διοικητικός Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας 
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23. Όλες οι ενέργειες απαιτούν διακριτικότητα, τήρηση απορρήτου των ιατρικών 

δεδομένων και αποφυγή παντός τύπου διακρίσεων (φύλου, φυλής ή 

χρώματος) στο χώρο εργασίας.  

 

 

 

 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Α. Εργαζόμενοι που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα οξείας λοίμωξης 

αναπνευστικού (όπως καταρροή, πταρμός, δεκατική πυρετική κίνηση, μυϊκή 

αδυναμία): 

1. Δεν προσέρχονται στην εργασία 

2. Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους 

3. Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας του Ο.Τ.Α. 

4. Επικοινωνούν με το θεράποντα ιατρό τους και λαμβάνουν οδηγίες   

5. Επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο όταν: 

• Είναι 7ημέρες ελεύθεροι συμπτωμάτων* 

• Έχουν αναρρώσει πλήρως και είναι ικανοί προς εργασία 

Σε επιδείνωση ή εμμονή των συμπτωμάτων αναζητούν ιατρική εξέταση λαμβάνοντας 

προληπτικά μέτρα μη διασποράς της νόσου (μάσκα,  γάντια κ.λπ.). 

Β. Εργαζόμενοι που εμφανίζουν επίμονο πυρετό, βήχα ή επιδείνωση του βήχα και 

δυσκολία στην αναπνοή: 

1. Δεν προσέρχονται στην εργασία 

2. Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους 

3. Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας του Ο.Τ.Α. 

4. Αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια 

5. Επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ και λαμβάνουν οδηγίες (εργαστηριακός έλεγχος 

για COVID-19 σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εκάστοτε κριτήρια του ΕΟΔΥ)  

6. Υποχρεωτική ενημέρωση του ιατρού εργασίας σε επιβεβαίωση κρούσματος. 

7. Επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο όταν: 

• Είναι 7ημέρες ελεύθεροι συμπτωμάτων*  

• Έχουν αναρρώσει πλήρως και είναι ικανοί προς εργασία 

• Έχουν συμπληρώσει διάστημα 14ημερών απομόνωσης κατόπιν 

οδηγιών του ΕΟΔΥ και δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα**.   
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*Δεν υπάρχει επίσημο και ασφαλές χρονικό όριο επιστροφής στην εργασία μετά την 

εκδήλωση της νόσου. Οι 7 ημέρες χωρίς συμπτώματα είναι ένα σχετικά ασφαλές όριο 

και ενδέχεται να τροποποιηθεί.  

**Οι 14 μέρες αφορούν  περίοδο επώασης, δηλαδή τον μέγιστο χρόνο από την έκθεση 

στον ιό μέχρι την εκδήλωση νόσου. Η νόσος μπορεί να ξεκινήσει με πολύ ήπια 

συμπτώματα αλλά μία εβδομάδα μετά, να εκδηλωθεί με βαριά συμπτωματολογία και 

κλινική εικόνα πνευμονίας (πυρετός, βήχας, δύσπνοια).  

 

 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Όλοι οι εργαζόμενοι με οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού: 

• Απομονώνονται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

• Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους 

• Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας του Ο.Τ.Α. 

• Αποχωρούν άμεσα από την εργασία 

• Ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες (παράγραφος 5) και τις οδηγίες 

του θεράποντα ιατρού τους 

 

Α. Εργαζόμενοι που δεν εμφανίζουν βαριά συμπτωματολογία (χωρίς δυσκολία στην 

αναπνοή ή απώλεια συνείδησης ή άλλη βαριά κλινική εικόνα): 

1. Αποφεύγουν την επαφή με τους άλλους εργαζόμενους 

2. Αποχωρούν με δικό τους ιδιωτικό μέσο (όχι χρήση μέσων μαζικής 

κυκλοφορίας) 

3. Εάν δεν έχουν, μεταφέρονται με υπηρεσιακό όχημα ή άλλο όχημα. Φέρουν 

μάσκα μιας χρήσης, απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τον οδηγό  

4. Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών και χώρων του εργαζόμενου με 

διάλυμα χλωρίνης ή και με αλκοολούχο αντισηπτικό. 

5. Εφαρμόζεται καλός αερισμός των εργασιακών χώρων 

 

Β. Εργαζόμενοι που χρήζουν επείγουσας ιατρικής αντιμετώπισης (δυσκολία στην 

αναπνοή, απώλεια συνείδησης, βαριά κλινική εικόνα): 

1. Ενημερώνεται το ιατρείο 

2. Επικοινωνία με ΕΟΔΥ για λήψη περαιτέρω οδηγιών, ο ασθενής μεταφέρεται 

άμεσα με ασθενοφόρο ή σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ   

3. Τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας των οδηγών και νοσηλευτών 
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4. Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών και χώρων (χρήση 0,5% 

υποχλωριώδους νατρίου δηλ. αραίωση 1:10 αν χρησιμοποιείται οικιακή 

χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο 

απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη 

χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη 

συγκέντρωσης 70% κατόπιν καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό). 

5. Εφαρμόζεται καλός αερισμός των εργασιακών χώρων 

 

 

 

7. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Εργαζόμενος που ήρθε σε στενή επαφή* (π.χ. εργασίας σε πολύ κοντινή απόσταση, 

μετακίνηση με το ίδιο μέσο, κοινού διαλείμματος που ήρθε σε επαφή για 

περισσότερο από 10 λεπτά κ.λπ.) με εργαζόμενο που εμφάνισε συμπτώματα οξείας 

λοίμωξης αναπνευστικού  

1. Αποχωρεί άμεσα από την εργασία 

2. Παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι του 

3. Ακολουθεί διαδικασία λεπτομερούς ιχνηλάτησης όλων των επαφών του στο 

χρονικό διάστημα πριν και κατά τη διάρκεια εμφάνισης των συμπτωμάτων 

4. Παρακολουθεί την υγεία του για 14 ημέρες 

• Σε μη εκδήλωση συμπτωμάτων επιστρέφει στην εργασία του 

• Σε εκδήλωση συμπτωμάτων ακολουθείται το σχέδιο της 

παραγράφου 5 από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων.  

*Σε κρίσιμους υπηρεσιακούς τομείς με κίνδυνο διακοπής λειτουργίας τους, οι επαφές 

των πιθανών κρουσμάτων μπορούν να απομονωθούν για 7 ημέρες αντί 14 (μετά και 

από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ). Με την επιστροφή του λαμβάνει υποχρεωτικά 

μέτρα προστασίας (μάσκα γάντια) μέχρι τη συμπλήρωση 14 ημερών.  

Η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται στα νοσοκομεία από 17/03/2020 λόγω  

• αδυναμίας διακοπής λειτουργίας τους  

• εκδήλωσης συμπτωμάτων στις πρώτες 5 με 7 ημέρες από την επαφή στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων 

Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, παραμένουν οι 14 ημέρες, ειδικά 

εάν πρόκειται για παρατεταμένη κοντινή επαφή, χωρίς την χρήση μέσων ατομικής 

προστασίας (γάντια, μάσκα) και χωρίς την εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων 

υγιεινής (καθαρισμός, απολύμανση επιφανειών).  



13 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ 

Ο.Τ.Α. (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020) 

 

Εργαζόμενος που διαχειρίστηκε ύποπτο κρούσμα (οδηγός, νοσηλευτής, συνάδελφος) 

και τήρησε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (γυαλιά, φόρμα, μάσκα, γάντια μιας 

χρήσης) και τις οδηγίες που του έχουν δοθεί, θεωρείται χαμηλού κινδύνου για 

εκδήλωση νόσου. 

Εργαζόμενος με μικρή διάρκεια (<15 λεπτά) ή και μεγάλη απόσταση επαφής (>2 

μέτρα) θεωρείται χαμηλού κινδύνου για εκδήλωση νόσου. 

Οι περιβαλλοντικοί κανόνες υγιεινής μειώνουν την επικινδυνότητα μετάδοσης νόσου. 

Τα αυστηρά μέτρα υγιεινής του προσωπικού μειώνουν περαιτέρω την 

επικινδυνότητα.  

(*) βλέπε παράρτημα ΙΙΙ : Ορισμός στενής επαφής 

8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή 

καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους 

μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. 

θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες. 

Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές 

ημέρες, οι χώροι και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να 

απολυμαίνονται πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Αυτό είναι υποχρεωτικό μετά  

από εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος σε χώρο εργασίας η σε κοινόχρηστο 

χώρο εντός κτηριακής υποδομής ή όχημα του Ο.Τ.Α.  

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν χρησιμοποιείται, συστήνεται να γίνει ο καθαρισμός 

72 ώρες μετά από την παρουσία του πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος στο 

χώρο, γιατί το ιϊκό φορτίο αναμένεται ότι θα έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό 

το χρονικό διάστημα. 

Η απολύμανση θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά ως μέτρο προστασίας του 

προσωπικού των Ο.Τ.Α. από την εξάπλωση του κορονοϊού (covid-19), σύμφωνα με 

την αριθμ. πρωτ. δ1γ/γ.π/οικ 19954/20-03-2020 εγκύκλιο με θέμα: μέτρα 

καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της 

πανδημίας του sars-cov-2». 

Τονίζεται η ανάγκη για σχολαστική αναζήτηση της επάρκειας του αναδόχου 

απολύμανσης σε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και διαπιστεύσεις ώστε να 

εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό σε ποιότητα απολύμανσης αποτέλεσμα 
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 11-3-2020 - ΦΕΚ 

55/Α/11-3-2020 <<ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ>>. 

• Δ1Γ/Γ.Π/ΟΙΚ 19954/20-03-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ SARS-

COV-2. 

• ΦΕΚ Α΄42/25.02.2020. 

• ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ.4199/23.01.2020 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.  

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 2019-NCOV ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/06.02.2020>>. 

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-COV-2. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η απολύμανση των κτιρίων & οχημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με 

απολυμαντικό το οποίο το οποίο πέραν της ευρείας αντιμικροβιακής του δράσης 

(Βακτήρια, άλγη, μύκητες κ.α.), θα καταπολεμά κατά κύριο λόγο αποτελεσματικά 

ιούς, κορονοϊούς και ειδικότερα τον COVID-19. 

Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η 

χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην 

αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιϊκού φορτίου των 

μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση 

ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων. Για 

αυτόν το λόγο συνιστάται κατά περίπτωση & χρήση ατοξικής μεθόδου. 

 

ΑΤΟΞΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Σε ευαίσθητες ή ιδιαίτερα ύποπτες περιοχές, θα πραγματοποιηθεί με 

χρήση ξηρού υπέρθερμου ατμού. Ο ξηρός υπέρθερμος ατμός αποτελεί 

οικολογική λύση για την καταπολέμηση των μικροοργανισμών χωρίς τη χρήση 

χημικών ουσιών και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο 

περιβάλλον. Η ροή του ξηρού υπέρθερμου ατμού είναι αρκετά ισχυρή και διεισδύει 

αποτελεσματικά σε ρωγμές, σχισμές, έπιπλα, υφάσματα, απολυμαίνοντας άμεσα τις 

περιοχές που εφαρμόζεται. Η χρήση του ξηρού υπέρθερμου ατμού θα εφαρμοστεί 

και στις καμπίνες των οχημάτων. 
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• Αποτελεί οικολογική λύση για την καταπολέμηση των μικροβίων χωρίς τη 
χρήση χημικών ουσιών. 

• Δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον. 

• Η ροή του ξηρού υπέρθερμου ατμού είναι αρκετά ισχυρή και διεισδύει 
αποτελεσματικά σε ρωγμές, σχισμές, έπιπλα, υφάσματα, απολυμαίνοντας 
άμεσα τις περιοχές που εφαρμόζεται. 

• Εφαρμόζεται σε σημεία τα οποία πιθανόν να υποστούν φθορές από το υγρό 
ή/και χημικό παράγοντα 

• Οι επιφάνειες είναι άμεσα παραδοτέες προς χρήση. 
 

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να καταρτίζεται ένα μόνιμο πρόγραμμα 

διαδικασιών για τον καθαρισμό και την απολύμανση τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

όλοι οι χώροι και σημεία επαφής (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πάγκοι εργασίας, ράφια, 

καρότσια, καλάθια, ασανσέρ, πόμολα, κουπαστές σκάλας, συσκευές τηλεφώνου, 

πληκτρολόγια, κλπ.) εξυγιαίνονται επαρκώς. Όλο το προσωπικό καθαριότητας πρέπει 

να γνωρίζει καλά τις ενδεδειγμένες τεχνικές καθαρισμού. Οι διαδικασίες καθαρισμού 

πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν την απολύμανση. 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει μόνιμο ειδικό επιστήμονα για 

απολυμάνσεις και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, επίσης να διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχειριστικού συστήματος Ποιότητας ΙSO 9001:2015, πιστοποιητικό 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, και πιστοποιητικό συστήματος 

Υγιεινής & Ασφάλειας ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ. 

Επίσης, είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3 

- Προστατευτικά γυαλιά 

- Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μίας χρήσης 

- Γάντια μίας χρήσης 

- Ειδικό υπόδημα ασφαλείας 
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9. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Γενικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης σε επίπεδο πρόληψης και για τον 

έκτακτο καθαρισμό χώρων εργασίας που έχουν πιθανά μολυνθεί από το νέο SARS-

CoV-2. 

Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών & ανόργανων ρύπων (π.χ. 

σκόνη) από μία επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του 

μικροβιακού φορτίου. Επίσης καθαρισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα 

μέλη. 

Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, 

οι χώροι και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να 

καθαρίζονται σχολαστικά σε καθημερινή βάση. Προτείνεται: 

• Χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολής εργασίας από το προσωπικό 

καθαριότητας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται 

αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη 

γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας 

χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους. Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών 

μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.  

• Σχολαστική εφαρμογή των τυπικών εργασιών καθαρισμού, δίνοντας έμφαση 

στο συχνό καθαρισμό των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά 

(π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, 

διακόπτες, βρύσες κλπ.) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και 

νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης 

αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.  

• Οι κάδοι απορριμμάτων να είναι ποδοκίνητοι και να περιέχουν σακούλα μιας 

χρήσης που κλείνει ερμητικά. Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν 

γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως.  

• Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση 

υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η χρήση αιθανόλης με 

συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό. 

• Όλα τα οχήματα του Ο.Τ.Α. πρέπει να καθαρίζονται στην καμπίνα τους 

καθημερινά στο τέλος της βάρδιας και ανάμεσα στις βάρδιες αν 
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χρησιμοποιείται το ίδιο όχημα ή μέσο και από επόμενη βάρδια. Ιδιαίτερη 

προσοχή να δοθεί σε κάθε τι που αγγίζεται από τους χειριστές (τιμόνι, 

ταχύτητες, διακόπτης παραθύρων, μπουτόν ασφάλειας πόρτας, χειρολαβές, 

υποβραχιόνια καθισμάτων, καθρέφτης κλπ.)  

• Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός για το προσωπικό καθαριότητας των  

χώρων εργασίας περιλαμβάνει (πέραν του απαιτούμενου από την ΥΑ 43726 -

8/6/2019,προστατευτικού εξοπλισμού): 

o Μάσκες κατά προτίμηση υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή 
FFP3 / εναλλακτικά υφασμάτινες πλενόμενες (καθημερινό πλύσιμο 
και σιδέρωμα) 

o Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης  
o Σκούφο (απλό ή με γείσο) 
o Ρόμπα νοσηλευτική μιας χρήσεως 
o Ποδονάρια και επιμανίκια, όπου ο τεχνικός ασφαλείας και ο Ιατρός 

Εργασίας ορίζουν με βάση την Εκτίμηση Επικινδυνότητας 
 

• Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό 

μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

Εφόσον χρησιμοποιηθεί προστατευτικός εξοπλισμός που δεν είναι μιας 

χρήσης, επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. 

0.1% υποχλωριώδες νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα απολυμαντικά, πρέπει να 

ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση των 

απολυμαντικών πρέπει ο χώρος να είναι καλά αεριζόμενος. 

•  Οι δημόσιοι χώροι από όπου έχει απλώς περάσει το συμπτωματικό άτομο, 

όπως οι διάδρομοι, συστήνεται να καθαρίζονται σύμφωνα με στις συνήθεις 

διαδικασίες καθαρισμού του φορέα και πάντα σύμφωνα με στις οδηγίες του 

κατασκευαστή του απορρυπαντικού/απολυμαντικού και τη σχετική εθνική 

νομοθεσία.  

• Για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των 

πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων, κ.α., πρέπει να χρησιμοποιούνται 

πανάκια/υφάσματα στις χρήσης ή χαρτί καθαρισμού καθώς και 

σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές. Τα πανάκια / υφάσματα, το χαρτί 

και οι κεφαλές από στις σφουγγαρίστρες θα πρέπει να απορρίπτονται μετά 

από κάθε χρήση σε ειδικές σακούλες και να αντιμετωπίζονται ως 

μολυσματικά απόβλητα στην περίπτωση που ο καθαρισμός αφορά χώρους 

από όπου έχει περάσει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πρέπει να αποφεύγεται το 

πιτσίλισμα και o ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και στις 

απολύμανσης. 

• Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καθαριστούν π.χ. 

έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

καθαρισμός με ατμό.  

• Όλο το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά τις ενδεδειγμένες 

τεχνικές καθαρισμού.  
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• Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις προειδοποιήσεις κινδύνου και τις οδηγίες 

στις ετικέτες των προϊόντων. Τα προϊόντα καθαρισμού και τα απολυμαντικά 

συχνά απαιτούν τη χρήση γαντιών ή προστασίας ματιών. Για παράδειγμα, τα 

γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν τα χέρια κατά την 

χρήση απολυμαντικών χλωρίνης. 

• Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν την 

απολύμανση. 

• Ο καθαρισμός μοκετών και πατωμάτων με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας, 

ενέχει τον κίνδυνο της διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών στο χώρο. 

• Οι ανθρώπινοι κορονοϊοί αδρανοποιούνται με διαδικασία απολύμανσης 

επιφανειών εντός ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: 

Υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο 

του υδρογόνου 0,5%.  

• Επισημαίνεται πως πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να μην έχει παρέλθει η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

αποφυγή ανάμειξης καθαριστικών και απολυμαντικών, εκτός αν οι ετικέτες 

υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός τους ενδείκνυται (π.χ. Ο συνδυασμός 

χλωρίνης με καθαριστικά αμμωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 

τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατο) 

• Η δράση της αιθανόλης οφείλεται στην καταστροφή της μεμβράνης των 

μικροβίων με τη μετουσίωση (αλλαγή) των πρωτεϊνών τους. Η αιθανόλη είναι 

δραστική όταν είναι υδατικόδιάλυμα καθόσον η μετουσίωση των πρωτεϊνών 

δεν επιτυγχάνεται απουσία νερού. Το πιο δραστικό διάλυμα είναι 

περιεκτικότητας 70 %, που καταστρέφει τα βακτήρια, το μυκοβακτηρίδιο της 

φυματιώσεως και τους μύκητες. Είναι επίσης δραστική στους ελυτροφόρους 

ιούς (π.χ. ιούς της γρίπης, παραγρίπης, του απλού έρπητα, του HIV και του 

SARS-CoV-2). Έχει μικρή δράση στους μη ελυτροφόρους ιούς (π.χ. ιό της 

ηπατίτιδας Α και Β, εντεροϊούς, ροταϊό, αδενοϊούς, νοροϊούς, ρινοϊούς) και 

στα πρωτόζωα. Η αιθανόλη για να είναι αποτελεσματική απαιτείται χρόνος 

επαφής ενός (1) λεπτού. 

• Υποχλωριώδες νάτριο: Η απολύμανση με χλωρίνη είναι αποτελεσματική μόνο 

αν ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 

o Πριν την εφαρμογή απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός των 

επιφανειών με νερό και στη συνέχεια θα πρέπει να είναι 

στεγνές. 

o Το διάλυμα χλωρίνης παρασκευάζεται πριν την χρήση και όχι 

από προηγούμενες ημέρες. 

o Προσθέτουμε το λευκαντικό στο νερό και όχι το αντίθετο. 

o Φροντίζουμε όλες οι επιφάνειες να περαστούν με το 

απολυμαντικό και το οποίο πρέπει να παραμείνει σε αυτές 

σύμφωνα τον απαιτούμενο χρόνο επαφής. Για επιφάνειες που 

έχουν επιμολυνθεί απαιτούνται 100 ml οικιακής χλωρίνης 

(περιεκτικότητας 5.25% σε υποχλωριώδες νάτριο) σε 1 λίτρο 
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νερό. Απαιτούμενος χρόνος δράσης 10 λεπτά. Μετά τον 

απαιτούμενο χρόνο δράσης, οι επιφάνειες καθαρίζονται εκ 

νέου με νερό ώστε να απομακρυνθεί η χλωρίνη. 

• Υφάσματα: 

Στα σταθερά υφάσματα επειδή είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι 

ανωτέρω απολυμαντικές ουσίες, ακολουθείται διαδικασία πλύσης σε υψηλή 

θερμοκρασία νερού (90°C) με τη χρήση κοινού απορρυπαντικού πλυντηρίου 

ρούχων ή εναλλακτικά σε χαμηλότερης θερμοκρασίας πλύσης με χρήση 

λευκαντικού ή ομοειδών προϊόντων με απολυμαντική δράση. Στην περίπτωση 

που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καθαριστούν ή/και απολυμανθούν 

όπως περιγράφεται παραπάνω όπως π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με 

ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να ακολουθηθεί μέθοδος καθαρισμού με 

ατμό. 

• Εφόσον χρησιμοποιηθεί προστατευτικός εξοπλισμός (ΜΑΠ) που δεν είναι 

μίας χρήσης, επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά 

(π.χ. υποχλωριώδες νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα απολυμαντικά, πρέπει να 

ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. 
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10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ 

Ο.Τ.Α. 
 

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΒΑ 

Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη Δημόσια Υγεία και 

εντελώς απαραίτητες καθώς εξυπηρετούν ομάδες του πληθυσμού είτε χαμηλού κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου, είτε ευπαθείς ομάδες που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αβοήθητοι η 

θα έπρεπε να εκτεθούν βγαίνοντας από το σπίτι τους προκειμένου να προμηθευτούν βασικά 

αγαθά. Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται είναι: 

Χρήση ΜΑΠ από το προσωπικό του Δήμου που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

➢ Μάσκα προσώπου 

➢ Προστατευτικά γυαλιά 

➢ Γάντια μιας χρήσης 

➢ Ποδονάρια όταν οι εργαζόμενοι πρέπει να εισέλθουν εντός της οικίας των 

εξυπηρετούμενων 

➢ Ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης μπορεί να χρειαστούν σε περιπτώσεις 

εξυπηρέτησης ανοσοκατεσταλμένων ατόμων ή νοσηλευτικές ρόμπες μιας 

χρήσης στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

➢ Απαγορεύεται να εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες άτομα που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

➢ Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην σωστή 

χρήση των ΜΑΠ από τον τεχνικό ασφαλείας και να τηρείται σχετικό αρχείο 

εκπαίδευσης 

➢ Για αγορές από σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, κτλ. για λογαριασμό άλλων θα 

πρέπει να αποφεύγεται η  χρήση χαρτονομισμάτων και κερμάτων. 

Προτείνεται η χρήση καρτών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό πρέπει να 

χρησιμοποιούνται γάντια μιας χρήσης που θα απορρίπτονται αμέσως μετά 

➢ Η προστασία κατά την προετοιμασία του συσσιτίου και την διανομή του 

συσσιτίου απαιτεί επιπλέον τη χρήση σκούφου (απλή ή με γείσο) και ποδιά 

χειριστού τροφίμων μιας χρήσης 

 

Β) ΣΥΝΑΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ 
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Χρήση ΜΑΠ από το προσωπικό του Δήμου που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

➢ Μάσκα προσώπου 

➢ Γάντια μιας χρήσης 

➢ Απαγορεύεται να εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες άτομα που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

➢ Υποχρεωτική η τοποθέτηση προστατευτικού γυαλιού η plexiglass για τη 

συναλλαγή με το κοινό 

 

Γ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

Χρήση ΜΑΠ από το προσωπικό του Δήμου που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

➢ Μάσκα προσώπου, Σκούφος μίας χρήσεως 

➢ Προστατευτικά γυαλιά 

➢ Γάντια  

➢ Πλαστικές μπότες μέχρι το γόνατο 

➢ Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μιας χρήσης 

 

Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

 

Το Κοινωνικό Ιατρείο ή και Φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων και απόρων δημοτών και κατοίκων. 

Κατά την περίοδο διαχείρισης της κρίσης του κορονοϊού προτείνονται τα εξής: 

• Αναστολή της εξέτασης χρόνιων περιστατικών από τους ιατρούς του Δήμου και 

μετατροπή των ιατρείων σε κέντρα αντιμετώπισης του κορονοϊού με παροχή 

πληροφοριών και κατεύθυνσης στους Δημότες 

• Λειτουργία τηλεφωνικής Γραμμής που  θα απαντάται από του ιατρούς των Ιατρείων 

για παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας και διευκόλυνσης προς τους Δημότες 

• Κατάργηση της συνταγογράφησης φαρμάκων και απαραίτητων εξετάσεων με 

φυσική παρουσία και ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης 

• Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ασφαλή διάθεση των μολυσματικών υλικών 

που τυχόν παράγονται από τη λειτουργία τους. Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

• Το ιατροφαρμακευτικό υλικό που δωρίζεται προκειμένου να διατεθεί σε δημότες και 

κατοίκους του Δήμου, προτείνεται να παραμένει σε ασφαλή από πρόσβαση χώρο για 

72 ώρες πριν διαχωριστεί/ταξινομηθεί και πριν διατεθεί στους δικαιούχους 

• Αναστολή όλων των επεμβατικών ιατρικών πράξεων που τυχόν εκτελούνταν στα 

Ιατρεία όσο διαρκεί η πανδημία 

• Προσέλευση στο Φαρμακείο μόνο με ραντεβού και είσοδος εντός του χώρου που 

λειτουργεί μόνο ενός ατόμου κάθε φορά με παράλληλη τήρηση των οδηγιών που 

προτείνονται για του ς επισκέπτες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

• Να ληφθεί μέριμνα για τον επαρκή εξαερισμό και αερισμό του χώρου των Ιατρείων 

/ Φαρμακείου. Να πραγματοποιηθεί συντήρηση των κλιματιστικών και σχολαστικός 

καθαρισμός των φίλτρων τους 
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• Θα πρέπει να γίνεται καθημερινός σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση με 

διάλυμα οικιακής χλωρίνης με νερό σε αναλογία 1/10 όλων των επιφανειών 

τουλάχιστον 2 φορές στο χρόνο του ωραρίου λειτουργίας τους 

• Εξοπλισμός των Ιατρείων /Φαρμακείου με τα απαραίτητα ΜΑΠ, χωρίς τα οποία δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται η λειτουργία τους και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από 

ολόκληρο το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά (Ιατρούς, Νοσηλευτές, επισκέπτες 

Υγείας, Ψυχολόγους, Γραμματεία κλπ.): 

o Μάσκες προσώπου κατηγορίας ασφάλειας FFP3,  

o Γάντια λάτεξ / βινυλίου 

o Ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης 

o Σκούφο 

o ποδονάρια 

 

 

 

 

 

 

11. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ COVID-19 
 

Α. Ορισμοί 

Κάθε εργασιακός κίνδυνος περιγράφεται από: 

1. την σοβαρότητα των συνεπειών στην υγεία 

2. την πιθανότητα να συμβεί 

 

Η επικινδυνότητα (R) αποτελεί το γινόμενο: 

➢ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ = ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (P) Χ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ (S)   (R = S * P) 

 

Διαβαθμίσεις και Ποσοτικοποίηση Παραμέτρων 

Σοβαρότητα (S) 

ΘΑΝΑΤΟΣ 6 

ΚΡΙΣΙΜΗ 5 

ΥΨΗΛΗ 4 

ΜΕΤΡΙΑ 3 

ΜΙΚΡΗ 2 

ΑΜΕΛΗΤΕΑ 1 

Πιθανότητα (P) 
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ΣΙΓΟΥΡΟ 6 

ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 5 

ΠΙΘΑΝΟ 4 

ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ 3 

ΣΠΑΝΙΟ 2 

ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΙΘΑΝΟ 1 

Επικινδυνότητα (R) – Ενέργειες 

1. Αμελητέα  διατήρηση μέτρων 1-6 

2. Χαμηλή παρακολούθηση 6,1-12 

3. Μέτρια Προγραμματισμός  λήψης μέτρων 12,1-18 

4. Υψηλή άμεση λήψη μέτρων 18,1-24 

5. Πολύ Υψηλή Άμεση λήψη μέτρων και Αναστολή 
δραστηριοτήτων 

24,1-30 

6. Κρίσιμη Διακοπή εργασίας -LOCKDOWN R ≥ 30 

 

 

Επικινδυνότητα (R) ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗ ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΜΕΛΗΤΕΑ 

ΣΙΓΟΥΡΟ 36 30 24 18 12 6 

ΠΟΛΎ ΠΙΘΑΝΟ 30 25 20 15 10 5 

ΠΙΘΑΝΟ 24 20 16 12 8 4 

ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ 18 15 12 9 6 3 

ΣΠΑΝΙΟ 12 10 8 6 4 2 

ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΙΘΑΝΟ 6 5 4 3 2 1 

 

 

Β. Επικινδυνότητα από COVID-19 χωρίς λήψη μέτρων 

 

Απώλεια ζωής μπορεί να συμβεί σε κάθε εργαζόμενο, ευπαθή ή μη. 
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Η έκθεση των εργαζομένων είναι συχνή και η πιθανότητα μετάδοσης μπορεί να 

χαρακτηριστεί υψηλή. Επειδή ο ρυθμός αναπαραγωγής της νόσου υπερβαίνει το 1,5, 

ο κίνδυνος από μη έγκαιρη ιχνηλάτηση και άμεση παρέμβαση αυξάνεται εκθετικά 

μετά το πρώτο ύποπτο κρούσμα 

 

• Επικινδυνότητα για ευπαθείς εργαζόμενους = 24-32  

• Επικινδυνότητα για μη ευπαθείς= 18-24  
 

➢ Ενέργειες = διακοπή εργασίας / άμεση λήψη μέτρων 

 

 

Γ. Μέτρα μείωσης επικινδυνότητας κατά σειρά αποτελεσματικότητας:  

 

1. Διακοπή εργασίας σε κάθε επιχείρηση που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο  

2. Απομάκρυνση ευπαθών ομάδων εργαζομένων με βάση την κείμενη 

νομοθεσία και τη γνωμάτευση του Ιατρού Εργασίας 

3. Απομάκρυνση εργαζομένων με συμπτώματα οξείας λοίμωξης 

αναπνευστικού. Αποφυγή εργασίας συμπτωματικών και απομόνωση. 

Απομόνωση επαφών με ύποπτο κρούσμα. 

4. Περιβαλλοντικά μέτρα (παροχή αντισηπτικών, καθαρισμός χώρων, αερισμός, 

ομάδες εργαζομένων χωρίς επαφή μεταξύ τους, διακοπή περιττών εργασιών, 

εργασία από το σπίτι) 

5. Οργανωτικά μέτρα (εκπαίδευση, ενημέρωση, ελάχιστο δυνατόν προσωπικό, 

ευέλικτες διαδικασίες για απομάκρυνση ευπαθών και συμπτωματικών) 

6. Ατομικές συμπεριφορές (αποφυγή συναθροίσεων, πλύσιμο χεριών, 

αποφυγή κοντινών επαφών) 

7. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, ή και γυαλιά, ολόσωμη 

στολή μιας χρήσης, ποδονάρια - όπου κριθεί απαραίτητο). 

8. Διακοπή μη απαραίτητων ή και επικίνδυνων εργασιών 
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12.   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Παρά τη σταδιακή άρση των περιορισμών που αναμένεται να ανακοινωθούν 

και να αρχίσουν να υλοποιούνται τις επόμενες εβδομάδες, ο ιός θα εξακολουθεί να 

υπάρχει, και θα μπορούσε και πάλι να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα κυρίως στο μη άνοσο 

πληθυσμό και να προκαλέσει μεγάλο αριθμό σοβαρών προβλημάτων υγείας στους 

εργαζόμενους αλλά και δυσλειτουργίας στην επιχείρηση / οργανισμό. Προς το παρόν 

δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί πότε θα είναι διαθέσιμος ένας αποτελεσματικός 

εμβολιασμός ή μια ευρέως εφαρμόσιμη θεραπεία. Ο ΠΟΥ πληροφορεί ότι κανένα 

από αυτά δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από το 2021.  

1. Χωρίς μέτρα

2. Απομάκρυνση ευπαθών 

3. Απομάκρυνση και συμπτωματικών

4. Περιβαλλοντικά, Οργανωτικά, Ατομικά μέτρα

5. Όλα τα 
παραπάνω και 

ΜΑΠ

Επικινδυνότητα Covid-19 στην εργασία

Επικινδυνότητα
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Εξάλλου, όλα τα επιδημιολογικά μοντέλα μέχρι σήμερα δείχνουν ότι εάν η καμπύλη 

της λοίμωξης ισοπεδωθεί επιτυχώς, η πανδημία είναι πιθανό να διαρκέσει όχι μόνο 

πολλούς μήνες αλλά και τον επόμενο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση αυτής 

της κατάστασης θα συνεχίσει να μας απασχολεί τους επόμενους μήνες και η 

επιτυχημένη αντιμετώπιση θα μοιάζει περισσότερο με  μαραθώνιο παρά με σπριντ. 

Προτείνουμε λοιπόν μια σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα (παράλληλα με την 

εθνική στρατηγική που θα ανακοινωθεί), της οποίας η χρονική διάρκεια θα 

αποφασιστεί από την διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας / οργανισμού λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, το παραγόμενο προϊόν / υπηρεσία, τη δημογραφική 

σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού, το ποσοστό των εργαζομένων που ανήκουν 

στις ευπαθείς ομάδες, την τεχνολογική / ψηφιακή οργάνωση του Οργανισμού, την 

ιεράρχηση των ζωτικών λειτουργιών / τμημάτων, τις κτηριακές υποδομές και την 

υπάρχουσα κουλτούρα. Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το τμήμα ανθρωπίνου 

δυναμικού, την ΟΔΕΚ και τον Ιατρό Εργασίας θα πρέπει, χωρίς χρονοτριβή, να αρχίσει 

την προετοιμασία επιστροφής στην κανονικότητα, έγκαιρα, σχεδιάζοντας και 

υλοποιώντας μια εταιρική στρατηγική προσαρμοσμένης στον κίνδυνο η οποία θα 

στοχεύει στην μείωση του κίνδυνου μόλυνσης από COVID-19 εντός του εργασιακού 

χώρου αλλά και τον περιορισμό του κινδύνου σοβαρής νόσου από COVID-19. 

Αυτό απαιτεί μέτρα που: 

Α) βελτιώνουν την προστασία έναντι νέων μολύνσεων,  

Β) εντοπίζουν και απομονώνουν τα μολυσμένα άτομα γρήγορα και όσο το δυνατόν 

πληρέστερα και  

Γ) μετριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πορεία της νόσου των μολυσμένων 

ατόμων 

Βασικοί άξονες της Στρατηγικής για την επαναφορά στην κανονική λειτουργεία: 

• Προστασία ομάδων υψηλού κινδύνου για σοβαρές ασθένειες COVID-19 
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• Εφαρμογή δράσεων και σχεδιασμός πολιτικών για την αποτροπή ενδο-

εργασιακής εξάπλωσης του κορονοϊού σε πιθανή μελλοντική επιμόλυνση των 

εγκαταστάσεων του οργανισμού 

• Εκπόνηση ενημερωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, 

προφύλαξης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τη χρήση 

προστατευτικού εξοπλισμού 

• Εξακολούθηση της ισχύος των οδηγιών για τηλεδιασκέψεις, περιορισμό των 

επαγγελματικών ταξιδιών και μετακινήσεων στα εντελώς αναγκαία, 

τηλεργασία 

• Ψηφιακή Ολοκλήρωση που θα στοχεύει στην αποτελεσματική συνεργασία 

αποφεύγοντας περιττό συνωστισμό και συνευρέσεις με φυσική παρουσία 

• Σταδιακή επιστροφή στις θέσεις εργασίας με προσεκτικά σχεδιασμένες 

προτεραιότητες 

• Διασύνδεση του οργανισμού με τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ, επιδημιολογική 

επιτήρηση από τον Ιατρό Εργασίας, συνεργασία του Ο.Τ.Α  με κατάλληλα 

εξοπλισμένα / πιστοποιημένα εργαστήρια πολυιατρεία, ή νοσοκομεία 

• Λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών και 

κοινωνικών επακόλουθων ζημιών των προαναφερθέντων περιοριστικών 

μέτρων (ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

εκπαιδευτική υποστήριξη κ.λπ. 

• Για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και να διασφαλιστεί η 

απαραίτητη ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, απαιτείται 

αντικειμενική, συνεπής, πειστική επικοινωνία. Η πληροφόρηση θα  πρέπει να 

προάγει την αίσθηση της ενότητας και να είναι ρεαλιστική και διαφανής. Δεν 

πρέπει ούτε να υποτιμά ούτε να υπερβάλλει τους κινδύνους 
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• Τα σχέδια για τη σταδιακή επανέναρξη της δραστηριότητας πρέπει να είναι 

διαθέσιμα και να κοινοποιούνται αρκετά νωρίς, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι 

τομείς / τμήματα να μπορούν να προγραμματίσουν έγκαιρα τη σταδιακή 

επαναλειτουργία τους 

• Θα πρέπει σε στενή συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας να καθοριστούν τα πιο 

ασφαλή τμήματα / λειτουργίες (π.χ. τομείς με αυξημένο αυτοματισμό και 

μειωμένη ανθρώπινη παρουσία) και των ευπαθών ομάδων 

• Ο ορισμός των ευπαθών ομάδων στο στάδιο αυτό  θα πρέπει να διευρυνθεί 

ώστε να συμπεριλάβει τους μη έχοντες αναπτύξει επαρκή ανοσία. Ο έλεγχος 

της ανοσίας των εργαζομένων είναι το κλειδί και η βάση του σχεδιασμού της 

ασφαλής επιστροφής στην κανονικότητα. Η στόχος για την επίτευξη ανοσίας 

σε ένα εργασιακό χώρο θα πρέπει ιδανικά  να αφορά ανοσία (IgG +) στο 50% 

των εργαζομένων 

• Ο τρόπος που προς το παρόν έχει τον καλύτερο λόγο κόστους / οφέλους είναι 

η αξιοποίηση των rapid tests με χρήση τριχοειδικού αίματος, όπου σε 15 

λεπτά παρέχουν αποτέλεσμα για τα IgG / IgM COVID-19 αντισώματα. Ιδανικά 

η όποια ασφαλής επιστροφή στην εργασία θα πρέπει να σχεδιαστεί με 

γνώμονα κυρίως την παρουσία ή όχι IgG αντισωμάτων στο αίμα (τεχνικές 

rapid tests ή ELISA) των εργαζομένων 

• Η ανίχνευση αντισωμάτων IgG έναντι του COVID-19 θα έχει μεγάλη σημασία 

για την ανάλυση του συνολικού αριθμού των ατόμων που έχουν υποστεί 

λοίμωξη και ειδικά για τον προσδιορισμό των ατόμων που είναι 

ανοσοποιημένα στο SARS-CoV-2, εφόσον εξασφαλιστεί για τις μεθόδους 

αυτές η απαραίτητη πιστοποίηση CE, και η έγκριση χρήσης τους από τον 

ΕΟΦ 

• Εκπόνηση καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων wellbeing στο πλαίσιο της 

θωράκισης των εργαζομένων σε μελλοντικά επιδημικά ξεσπάσματα του ιού 

από το Φθινόπωρο και μέχρι να υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο εμβόλιο: 

Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις, τα άτομα με προϋπάρχουσες νόσους 
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διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να υποστούν τις δυσάρεστες επιπλοκές του 

COVID-19, ειδικά σε περιπτώσεις σακχαρώδη διαβήτη, νεφρικής νόσου και 

χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Ιδιαίτερη περίπτωση επίκτητης ευαισθησίας 

έναντι του κορονοϊού και των επιπλοκών του είναι οι καπνιστές.   

• Φροντίδα για έγκαιρη προμήθεια και εξασφάλιση επάρκειας σε ΜΑΠ 

(Μάσκες, γάντια και ότι άλλο καθορίζεται ως αναγκαιότητα από τον Ιατρό 

Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας), προμηθευτών για την απολύμανση 

όποτε κριθεί αναγκαίο, και απολυμαντικών υλικών σε περίπτωση που δεν 

χρησιμοποιείται εξωτερικό συνεργείο καθαρισμού 

• Έγκαιρη φροντίδα για προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων το ερχόμενο 

Φθινόπωρο και έγκαιρη πληροφόρηση για την αναγκαιότητα εμβολιασμού 

των εργαζομένων έναντι της Γρίπης ή και του πνευμονοκόκκου όπου κριθεί 

απαραίτητο. 

• Συνέχιση ή ένταξη τακτικών καθημερινής θερμομέτρησης και καταγραφής 

ύποπτων συμπτωμάτων (μέσω ειδικού ερωτηματολογίου), λοίμωξης 

αναπνευστικού. Ενεργοποίηση του Ιατρού Εργασίας στην παρακολούθηση 

τυχόν συμπτωμάτων που χρήζουν απομάκρυνσης των υπόπτων ή πιθανών 

κρουσμάτων του κορονοϊού 

• Προσπάθεια για αναδιοργάνωση των χώρων εργασίας και των ωραρίων  / 

βαρδιών ώστε να προσεγγιστεί η ιδανική αναλογία τετραγωνικών μέτρων / 

όγκου αέρα ανά εργαζόμενο (16m2) και προσπάθεια να μην είναι λιγότερο 

από 9 m2   

• Συνέχιση του περιορισμού σε κάθε Δημοτικό όχημα του ορίου των 2 ατόμων 

βάση της προσθήκης της ΜΕΚ για την αντιμετώπιση του COVID-19 που σας 

έχει αποσταλεί 

• Εξασφάλιση καλής συντήρησης των κλιματιστικών και εξαερισμών σε 

συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας του Ο.Τ.Α. 
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• Αξιολόγηση των έως τώρα προσφερόμενων υπηρεσιών με εξωτερική ανάθεση 

(επάρκεια, συνέπεια, κατάρτιση, αποτελεσματικότητα, προσαρμογή στις 

εκάστοτε ανάγκες / ιδιαιτερότητες) από εξωτερικούς συνεργάτες / 

προμηθευτές ειδικά σε θέματα καθαριότητας, απολύμανσης, υπηρεσιών 

υγείας, catering,  τροφοδοσίας κλπ. 

• Φροντίδα για τις σημαντικές επιπτώσεις των ψυχολογικών επιπτώσεων της 

απομόνωσης και του φόβου που καθημερινά επιβαρύνει την ψυχική υγεία και 

συνεπώς την υγεία και την απόδοση των εργαζομένων. Οι γενικές συνέπειες 

των περιορισμών επαφής και εξόδου μπορεί να είναι αρνητικά συναισθήματα 

όπως θυμός, φόβος / άγχος ή συναισθήματα μοναξιάς, τα οποία έχουν 

διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με την προσωπικότητα. Οι συγκρούσεις 

μεταξύ συντρόφων μπορούν να ενταθούν και να κλιμακωθούν σε 

ενδοοικογενειακή βία. Οι εθισμοί (στο αλκοόλ ή κάπνισμα) μπορεί να 

αυξηθούν. Το άγχος και τα συναισθήματα της μοναξιάς μπορεί να οδηγήσουν 

σε κατάθλιψη και ακόμη και αυτοκτονικές σκέψεις. Η αίσθηση μιας 

υπαρξιακής απειλής μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να ολισθήσουν σε έναν 

αυτο-ενισχυμένο φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων. Η Πρόταση για  

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης (τηλεφωνική 

γραμμή στήριξης και συμβουλών ή συνεδρίες ατομικές ή ομαδικές), θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν τα αντίστοιχα τμήματα των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Ο.Τ.Α.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 

Α. Ισχύουσες διατάξεις 

1. Βαριά πνευμονοπάθεια 

2. Βαριά καρδιοπάθεια 

3. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης 

4. Κακοήθεια υπό ενεργό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία 

5. Μεταμόσχευση υπό ενεργό ανοσοκαταστολή 

ΦΕΚ 928/18.03.2020 (για το δημόσιο) και προφορική ανακοίνωση του λοιμωξιολόγου 

κ.Τσιόρδα (17/03/2020): 

 

Β. Διευρυμένος κατάλογος ευπαθών  

Β1. Όσοι/ες εργαζόμενοι (Π.Ι.Σ., 16/4/2020 - Α.Π.: 5440): 

• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών 

• Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με: 

o Ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά την μέγιστη αγωγή 

o αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή 
Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος >200 mg/dLτις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με 
μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές 

o χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με 
άσθμα με ≥2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος παρά την μέγιστη αγωγή (με β-
διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε 
οξυγονοθεραπεία κατ’ οικον, ή παρουσίασαν ≥2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος 
ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες 
αναπνευστικές παθήσεις 

o χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα εφ’ όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης 
αριστεράς κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού 
στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, 
ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου) καθώς και οι 
μυοκαρδιοπάθειες 

o χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε 
εξωνεφρική κάθαρση 

o χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση) 
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• Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40) 

• Άτομα όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή 
(συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - 
Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς 
με CD4<200/μL 

• Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία 5ετία ή που βρίσκονται 
υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία 

• Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και πολυμεταγγιζόμενα άτομα, 
δρεπανοκυτταρική αναιμία 

• Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, λεχώνες, θηλάζουσες 

 

Β2. Όσοι/ες εργαζόμενοι παρουσιάζουν άλλα χρόνια νοσήματα2 θα πρέπει να 
εξετασθεί αν μπορούν να εξακολουθούν να εργάζονται: 

1. Πνευμονική ίνωση υπό καθημερινή φαρμακευτική αγωγή 

2. Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pughscore B ή C) 

3. Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα 

4. Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη 

θαλασσαιμία) 

Β3. Λοιπές περιπτώσεις εργαζομένων με ασθένειες ή συμπτώματα που δεν 

περιλαμβάνονται παραπάνω 

Όλες οι εργασίες που κρίνονται ως μη ουσιαστικές και αναγκαίες μπορούν να 

αναβληθούν ή να γίνουν εξ αποστάσεως ενώ άλλες είναι εντελώς απαραίτητες, όπως 

όλες οι υπηρεσίες καθαριότητας [αποκομιδή, εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι] 

καθώς και οι κοινωνικές υπηρεσίες σίτισης και φροντίδας κατ’ οίκον.  

Η ένταξη ενός εργαζομένου σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες των ευπαθών 

ομάδων για λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει να εξατομικεύεται αναλόγως και των 

 

2 Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και βασίστηκε στις οδηγίες από το υπουργείο υγείας της Κύπρου και της 

Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
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εργασιακών καθηκόντων και να βεβαιώνεται από τον θεράποντα ιατρό ή από 

επίσημο υγειονομικό φορέα/επιτροπή. Δύναται να συμβάλει στην διαδικασία αυτή 

και ο ιατρός εργασίας του ΟΤΑ σε συνεργασία με το γραφείο ανθρώπινου δυναμικού, 

εφόσον κρίνει ο ίδιος κατά περίπτωση. Έτσι για την ομάδα Α ο/η εργαζόμενος/η 

οφείλει μόνον να ενημερώσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο την υπηρεσία του 

για την κατάσταση της υγείας του, πληροφορώντας ότι θα κάνει χρήση της άδειας 

ειδικού σκοπού, η οποία του χορηγείται υποχρεωτικά.  

Για την ομάδα Β1 χορηγείται άδεια και συστήνεται η απομάκρυνση από την εργασία 

τους.   

Για την ομάδα Β2 λαμβάνονται εκτός των παγίων υγειονομικών προληπτικών μέτρων 

προστασίας και διάφορα οργανωτικά μέτρα, όπως η αποφυγή συγχρωτισμού, η εκ 

περιτροπής εργασία, οι βάρδιες, η αποφυγή υπέρμετρης κόπωσης αλλά 

εξατομικευμένα μπορεί να χορηγηθεί άδεια. Για την ομάδα Β3  κρίνεται κατά 

περίπτωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΞΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 
 

Κάθε αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων: 
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1. Καταρροή, Πταρμός (χαμηλή πιθανότητα) 

2. Φαρυγγαλγία (μέση πιθανότητα) 

3. Πυρετός, Βήχας, Δυσκολία στην ανάσα (υψηλή πιθανότητα) 

Άλλα συμπτώματα: 

• Μυϊκή αδυναμία, καταβολή 

• Δεκατική πυρετική κίνηση 

• Διάρροια, εμετός 

• Απώλεια όσφρησης και γεύσης 

 

Η τυπική κλινική εικόνα της νόσου είναι ιογενής πνευμονία η οποία χαρακτηρίζεται 

από πυρετό, βήχα και δυσκολία στην ανάσα.  

Κάθε ιογενής πνευμονία με την συγκεκριμένη κλινική τριάδα όπως και κάθε βαριά 

λοίμωξη του αναπνευστικού που οδηγεί σε υποξυγοναιμία, θα πρέπει να διερευνάται 

εργαστηριακά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

Ορισμός ύποπτου κρούσματος  

Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, πυρετός και 

τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: Γενική κακουχία / καταβολή, ή/και 

Ξηρός βήχας, ή/και, δύσπνοια) ΚΑΙ χωρίς άλλη αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την 

κλινική εικόνα ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή, σύμφωνα με 

τον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν 

από την έναρξη των συμπτωμάτων 

Ή  Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής 

επαφής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 εντός των τελευταίων 14 

ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων 

Ή Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory 

Illness) η οποία απαιτεί νοσηλεία και για την οποία δεν έχει τεκμηριωθεί άλλη 

αιτιολογία 

Ή Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, πυρετός 

και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, δύσπνοια) που διαμένει 

ή επισκέφτηκε περιοχές με αυξημένο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 

σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ 

 

Πιθανό κρούσμα 

Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο κορονοϊό SARS-

CoV-2: 

Αδιευκρίνιστο, ή Θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς 

που ανήκουν στην οικογένεια των κορονοϊών και όχι ειδικά τον νέο κορονοϊό SARS-

CoV-2 

 

Επιβεβαιωμένο κρούσμα 

Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, 

ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων  
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Ορισμός στενής επαφής  

Άτομο με διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με COVID-19 

Άτομο με άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία) 

Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 

Άτομο με επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση <2 

μέτρα και για >15 λεπτά 

Παραμονή σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο αναμονής 

νοσοκομείου, κλπ.) σε απόσταση <2 μέτρα και για >15 λεπτά 

Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας ή εργαζόμενος 

που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενή με COVID-19 χωρίς τη λήψη ή επί αστοχίας των 

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας 

Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν εντός απόστασης δύο σειρών 

θέσεων (προ κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με COVID-19, άτομα που ταξίδευαν 

μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή, και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το 

συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης 

σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που 

ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που 

κάθονταν στο ίδιο τμήμα του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης 

μπορεί να θεωρηθούν στενές επαφές).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 

Αγαπητέ Δημότη, σε καλωσορίζουμε και παρακαλούμε να μας βοηθήσεις στο να 

συμβάλουμε στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού. 

Σε παρακαλούμε να απαντήσεις στα ακόλουθα (κυκλώστε ότι ισχύει): 

 

1 ΕΧΕΤΕ ΠΥΡΕΤΟ 37,5ΟC ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;       ΝΑΙ ΟΧΙ 

2 ΕΧΕΤΕ ΒΗΧΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

3 ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

4 ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

5 ΗΡΘΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ (ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ)  ΜΕ ΑΤΟΜΑ 

ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΝΟΣΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ;       

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Ίσως χρειαστεί ο Ιατρός στη συνέχεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Θα τηρηθεί πλήρως 

το ιατρικό απόρρητο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ 
 

Α. Οδηγίες για φροντίδα ύποπτου κρούσματος στο σπίτι(06/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-

ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ 

 

Β.  Οδηγίες για απομόνωση επαφών στο σπίτι(13/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-

apomonosi-spiti.pdf 

 

Γ. Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν 

εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2(03/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-

ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 

 

 

Δ. Κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο(16/03/2020) 

 

➢ https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-

elegcho/ 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία με Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ):. 

2105212054 ή στην τηλεφωνική γραμμή 1135 

 

 

 

 

 

 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-apomonosi-spiti.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-apomonosi-spiti.pdf
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-kritiria-gia-ergastiriako-elegcho/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
 

• Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά), κατά προτίμηση υπερύθρων για εξ 

αποστάσεως μέτρηση (κατά προτίμηση της κροταφικής αρτηρίας) 

• Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης 

• Γάντια μιας χρήσης 

• Πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μέσων 

ατομικής προστασίας και των 

• χαρτομάντιλων ή για τη συλλογή μολυσμένων αντικειμένων που πρέπει να 

πλυθούν ή να απολυμανθούν. 

• Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης. 

• Μπουκάλια με αλκοολούχο διάλυμα με αντλία έγχυσης και βάση. Το 

αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 

αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και 

πιστοποίηση CE 

• Απολυμαντικά για χώρους και επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) και 

απολυμαντικά για αντικείμενα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΙΔΗ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 

 
Η Χειρουργική μάσκα 

 
Οι χειρουργικές μάσκες είναι μίας χρήσεως και είναι κατασκευασμένες σε 

διαφορετικά πάχη και με διαφορετική ικανότητα να προστατεύουν από την επαφή 

με υγρά.  

 

Εάν φοριέται σωστά, μια χειρουργική μάσκα προορίζεται να βοηθήσει στην 

παρεμπόδιση σταγονιδίων μεγάλων σωματιδίων, ή πιτσιλίσματα που μπορεί να 

περιέχουν μικρόβια (ιούς και βακτήρια), κρατώντας τα μακριά από το στόμα και τη 

μύτη σας. Οι χειρουργικές μάσκες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση της 

έκθεσης σε σάλιο και αναπνευστικές εκκρίσεις από άλλους. 

 

Δεν εμποδίζει πολύ μικρά σωματίδια στον αέρα που μπορεί να μεταδίδονται με το 

βήχα ή το φτάρνισμα. Οι χειρουργικές μάσκες επίσης δεν παρέχουν πλήρη προστασία 

από τα μικρόβια και άλλες μολυσματικές ουσίες λόγω της χαλαρής εφαρμογής 

μεταξύ της επιφάνειας της μάσκας και του προσώπου σας.  

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δεν συνιστά την χειρουργική 

μάσκα για προστασία έναντι του κορωναϊού (COVID-19). 
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Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας 

• επιλογή του σωστού μεγέθους 

• εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν την τοποθέτηση της μάσκας 

• εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το 

στόμα και το πηγούνι (σταθερά, χωρίς κενά) 

• πίεση του μεταλλικού στοιχείου στη ράχη της μύτης 

• ασφάλιση με τα κορδόνια στη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και του 

λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αυτοί εφαρμόζονται 

γύρω από τα αυτιά 

• αποφυγή επαφής της μάσκας μετά την τοποθέτηση, αλλιώς εφαρμογή της 

υγιεινής των χεριών πριν και μετά την επαφή 

• αφαίρεση της μάσκας πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από 

πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αφαιρείται πιάνοντας 

ταυτόχρονα τους βρόγχους,  

• απόρριψη στον ειδικό κάδο  

• εφαρμογή της υγιεινής των χεριών 

• αποφυγή επαναχρησιμοποίησης της μάσκας (είναι μιας χρήσης) 

• αφαίρεση, απόρριψη και αλλαγή στην περίπτωση που είναι ρυπαρή ή 

κατεστραμμένη 
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Μάσκα N95s 

Η Μάσκα προσώπου Ν95  είναι μια συσκευή προστασίας του αναπνευστικού 

συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει πολύ στενή προσαρμογή του 

προσώπου και πολύ αποτελεσματική διήθηση των αερομεταφερόμενων 

σωματιδίων. Οι άκρες της μάσκας σχεδιάζονται έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα 

φραγμό γύρω από τη μύτη και το στόμα. Η χρήση της ενδείκνυται για εργαζόμενους 

των Ο.Τ.Α. σε αρκετές θέσεις εργασίας συμπεριλαμβανομένου της καθαριότητας, της 

εξυπηρέτησης κοινού, των εργασιών συντήρησης κλπ. Είναι ατομικές, και μίας 

χρήσης. Αν υπάρξει ανάγκη να φορεθούν εκ νέου σε περίπτωση που πιθανώς 

μολύνθηκαν πριν ολοκληρώσουν τον ενδεδειγμένο χρόνο χρήσης τους μπορεί να 

απολυμανθούν σε έκθεση σε θερμό αέρα στους 70ο C για 30 λεπτά (π.χ. σε μια κοινή 

οικιακή κουζίνα), είτε για 10 λεπτά σε υδρατμούς νερού που βράζει. 
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Προδιαγραφές για τις μάσκες και συσκευές με φίλτρο 

Μάσκες μισού προσώπου έναντι σωματιδίων (φιλτρόμασκες) – μίας 

χρήσης (ένδειξη NR= Not Reusable) 

Οι μάσκες αυτές παρέχουν προστασία από επικίνδυνους, αιωρούμενους ρύπους σε 

ιατρικά περιβάλλοντα. Είναι κατάλληλες για χρήση από εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α., 

και παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία (ειδικά η FFP3, παρεμποδίζει το 99,7% 

των βλαπτικών βιολογικών παραγόντων). 

1) Φτιάχνονται εξολοκλήρου ή κατά το κύριο μέρος από το υλικό 
φιλτραρίσματος. 

2) Μπορεί να κατασκευάζονται με ή χωρίς βαλβίδα εκπνοής. 
3) Καλύπτονται από το Πρότυπο EN149: 2001 + A1: 2009 

Κατατάσσονται ως FFP1, FFP2, FFP3 που δηλώνουν χαμηλή, μεσαία και μεγάλη 
απόδοση φιλτραρίσματος αντίστοιχα. Φέρουν την ένδειξη ‘SL’ αν προστατεύουν 
ταυτόχρονα από στερεά και υγρά σωματίδια, ‘VO’ όταν προστατεύουν από 
οργανικές οσμές και ‘GA’ αν προστατεύουν από όξινα αέρια. Χρησιμοποιούνται 
για προστασία από: 

• Σκόνες 

• Στερεά σωματίδια που μεταφέρονται από τον αέρα 

https://axioncotton.com/shop/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE%CF%82/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%82/
https://axioncotton.com/shop/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE%CF%82/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%82/
https://axioncotton.com/shop/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE%CF%82/%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%82/
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• Αέρια με καπνό 

• Καπνοί 

• Ομίχλες: σταγονίδια που μεταφέρονται μέσω του αέρα 

• Μικροοργανισμός: για παράδειγμα βακτήρια, ιοί, σπόροι 

• Ραδιενεργά σωματίδια που προκαλούνται από ραδιενέργεια 

 

Μάσκα ολόκληρου προσώπου, πολλαπλών χρήσεων με ανταλλακτικά 

φίλτρα διαφόρων τύπων 
 

 

 

Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα 

Η γκάμα των Επαναχρησιμοποιούμενων Μασκών Προστασίας Αναπνοής προσφέρει 

εξαιρετική ποιότητα προστασίας των εργαζομένους από κινδύνους βιομηχανικών 

αερίων, ατμών και σωματιδίων. Μπορεί να απαιτηθεί σε ορισμένες εργασίες από τον 

Τεχνικό ασφαλείας ή/και  τον Ιατρό Εργασίας μετά από μελέτη των ιδιαίτερων 

συνθηκών και με βάση την επικαιροποιημένη ΜΕΚ. 
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ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Οργάνωση της εργασίας 

Όλοι όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως πρέπει να καταλάβουν πότε να εργαστούν, πού να 

εργαστούν και πώς να δημιουργήσουν όρια μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής. 

Αυτό θα βοηθήσει στην παραγωγικότητα αλλά και στην αύξηση της ικανοποίησης από την 

εργασία μειώνοντας παράλληλα το εργασιακό στρες από τον νέο τρόπο εργασίας. Ορισμένες 

χρήσιμες συμβουλές είναι: 

• Δημιουργήστε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας στο σπίτι με κατάλληλα 

χαρακτηριστικά γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγικότητα σας. 

Αποφύγετε να εργάζεστε στο κρεβάτι 

• Ορίστε τους βασικούς κανόνες με όσους μοιράζονται το χώρο σας όταν εργάζεστε. 

Αν έχετε παιδιά, χρειάζονται σαφείς κανόνες για το τι μπορούν και δεν μπορούν να 

κάνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας σας 

• Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε: τους σωστούς φορητούς 

υπολογιστές, την πρόσβαση στο δίκτυο, τους κωδικούς πρόσβασης και τις οδηγίες 

για την απομακρυσμένη σύνδεση. Επενδύστε σε ποιοτική τεχνολογία και σε μια 

γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο     

• Ανακαλύψτε τις χρονικές περιόδους μέσα στην ημέρα που η παραγωγικότητά σας 

είναι υψηλή και αξιοποιήστε τις. Το ωράριο εργασίας σας πρέπει να είναι σαφές 

ώστε να μην χάνετε την συγκέντρωσή σας στο στόχο. Δεν χρειάζεται να είναι 

συνεχόμενο 8ωρο 

• Δημιουργήστε ένα γενικό πλάνο με τους στόχους σας και ένα πρόγραμμα με τις 

εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

Ακολούθως μείνετε προσκολλημένοι στην τήρηση του προγράμματός σας ώστε να 

μειωθεί το στρες σας και να αισθάνεσθε παραγωγικοί. Εκτός της τήρησης ενός 

προγράμματος, πολύ σημαντικό είναι το ξύπνημα και η έναρξη της εργασίας σε μια 

συγκεκριμένη ώρα 

• Ελαχιστοποιήστε τους περισπασμούς και θορύβους από άλλους ξεχωρίζοντας το 

χώρο εργασίας σας από τον προσωπικό σας χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο. 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήστε ένα ζευγάρι ακουστικών ακύρωσης θορύβου για να 

αποκλείσετε τους ήχους 

• Και στο σπίτι το εργασιακό burnout παραμονεύει, για αυτό οφείλετε να βρείτε τη 

χρυσή τομή ανάμεσα στη δουλειά και στον ελεύθερο χρόνο 

• Αποφύγετε την τηλεόραση, τα κοινωνικά δίκτυα και κάθε άλλο ψηφιακό 

περισπασμό, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στη δουλειά σας και να μείνετε πιστοί 

στον προγραμματισμό σας 

• Προσδιορίστε τα χρονικά διαστήματα που μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις ή να 

απαντάτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / μηνύματα. Καθορίστε ένα 

ωράριο εργασίας ακριβώς όπως θα συνέβαινε αν πηγαίνατε στο γραφείο 

• Κοινωνικοποιηθείτε. Το chat με τους συναδέλφους σας σας κρατά σε επαφή μαζί 

τους και με την εργασία σας. Χρησιμοποιήστε εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας για 

να επικοινωνείτε καθημερινά με τους συναδέλφους σας στην υπηρεσία. 

• Περάστε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η υποστήριξη από τους 

αγαπημένους σας ανθρώπους, το οικογενειακό σας περιβάλλον και τους φίλους σας 

είναι ζωτικής σημασίας. Δείτε τους εξ αποστάσεως, μέσω βιντεοκλήσης ή άλλων 

μέσων, όταν δεν είναι εφικτή ή δεν επιτρέπεται η δια ζώσης επαφή. 

• Συμβουλευτείτε ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας ώστε να σας συμβουλέψει 

κατάλληλα για κάθε πρόβλημα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζετε στην εργασία 

σας ή εξαιτίας αυτής. 

 

Προσοχή στην εργονομία 

Οργανώστε το χώρο σας με γνώμονα την εργονομία και τη λειτουργικότητα. Είναι σημαντικό 

να επενδύσετε μερικά χρήματα για την αγορά μιας ποιοτικής καρέκλας με ανατομικά 

χαρακτηριστικά η οποία θα παρέχει στήριξη στην μέση σας, υποβραχιόνια, και δυνατότητα 

ρύθμισης ύψους και κλίσης κατά τον κατακόρυφο και κατά τον οριζόντιο άξονα, ώστε να 

προσαρμόζεται στο σωματότυπο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Κατά την εργασία σε καθιστή στάση σε χώρο γραφείου θα πρέπει κανείς να μπορεί να φτάνει 

όλο τον χώρο εργασίας του χωρίς να χρειάζεται να τεντώνεται ή να στριφογυρίζει. Σωστή 

καθιστή στάση σημαίνει ότι το άτομο κάθεται ακριβώς μπροστά και κοντά στο σημείο που 

εκτελείται η εργασία. Το τραπέζι και η καρέκλα εργασίας πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι 
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ώστε η επιφάνεια πάνω στην οποία γίνεται η εργασία να είναι περίπου στο ίδιο ύψος με τους 

αγκώνες, η πλάτη να είναι ίσια και οι ώμοι χαλαροί. 

Επιπλέον είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετός χώρος για τα πόδια ο οποίος να επιτρέπει 

την ελεύθερη αλλαγή της στάσης τους. Το ύψος του καθίσματος είναι πιο κατάλληλο όταν οι 

πατούσες ακουμπούν στο πάτωμα οριζόντια. 

Η οθόνη του υπολογιστή πρέπει να είναι ακριβώς ευθεία μπροστά μας, σε τέτοιο ύψος ώστε 

τα μάτια μας να βρίσκονται στο ύψος του πάνω μέρους της οθόνης και σε απόσταση που να 

μπορούμε να την ακουμπούμε με τα δάκτυλά μας  

Το γραφείο πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος, ώστε οι πήχεις σας να χρησιμοποιούν 

άνετα το πληκτρολόγιο, σχηματίζοντας μια γωνία 70 με 90 μοίρες σχετικά με το σώμα σας.  

Τα μάτια, καταπονούνται από τη μακροχρόνια χρήση του υπολογιστή με αποτέλεσμα να 

δακρύζουν, να τσούζουν και να αισθανόμαστε πονοκέφαλο. Φροντίστε όταν εργάζεστε 

μπροστά στην οθόνη να ανοιγοκλείνετε τα μάτια σας 20 φορές κάθε 20 λεπτά και να 

κοιτάζετε συχνά μακριά. Αν γίνεται συχνή χρήση του τηλεφώνου μπορεί να οδηγήσει σε 

καταπόνηση των μυών του λαιμού και της πλάτης, γι’ αυτό φροντίστε να προμηθευτείτε 

ακουστικά και μικρόφωνο που εφαρμόζει στο κεφάλι. Κάντε δεκάλεπτα διαλείμματα για 

κάθε ώρα που εργάζεστε μπροστά στον υπολογιστή σας. Κινηθείτε, αλλάξτε στάση και θέση 

στα πόδια σας, αποφύγετε στατικές θέσεις για πολλή ώρα. 

Διαμορφώστε τον χώρο εργασίας σας ώστε να είναι άνετος, ευχάριστος, με επαρκή χώρο για 

να εργάζεστε και να κινήστε με ασφάλεια. Ο επαρκής φωτισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

είτε είναι φυσικός είτε τεχνητός. Αποφύγετε να τοποθετείτε τον υπολογιστή σας μπροστά ή 

απέναντι από παράθυρα ώστε να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις και να έχετε επαρκή 

αντίθεση στην οθόνη σας. 

Φροντίστε ο χώρος που εργάζεστε να έχει άνετη θερμοκρασία και επαρκή αερισμό. Η μέση 

κατάλληλη θερμοκρασία στην οποία αισθάνονται άνετα άνδρες και γυναίκες διαφέρει κατά 

περίπου 3 βαθμούς Κελσίου: 22 για τους πρώτους, 25 για τις δεύτερες. 

Τα λάπτοπ δεν σχεδιάστηκαν για να δουλεύουμε για πολύ ώρα σε αυτά καθώς η κάμψη του 

αυχένα θα σας προκαλέσει πόνο, ζάλη και κούραση. Προτιμήστε ένα desktop υπολογιστή, ή 

χρησιμοποιείστε βάση για το λάπτοπ σας ώστε η οθόνη του να βρίσκεται στο ύψος των 

ματιών σας όταν εργάζεστε. 
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Ντυθείτε με άνετα ρούχα που να επιτρέπουν στο σώμα σας να αερίζεται αλλά μην εργάζεστε 

με τις πιτζάμες. Η κατάλληλα για την περίσταση ενδυμασία σας βοηθά να είστε πιο 

αποδοτικοί και παραγωγικοί. 

Αφιερώστε καθημερινά προσωπικό χρόνο για άσκηση, χαλάρωση ή κάποιο χόμπι που θα 

βοηθήσει την ψυχική υγεία σας και θα σας αναζωογονήσει 

Αν πρέπει να παραλαμβάνετε έντυπα η αλληλογραφία τηρήστε τους κανόνες του πλυσίματος 

των χεριών ή της χρήσης γαντιών μιας χρήσης. Θυμηθείτε ότι ο κορωνοϊός μπορεί να 

παραμένει πάνω στο χαρτί για πολλές ώρες πριν αδρανοποιηθεί 

Τουλάχιστον μια φορά τη μέρα κάντε διατάσεις όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες: 

 

Ασκήσεις διατάσεων για όσους εργάζονται στο σπίτι 

 

 

Προσοχή στην διατροφή 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που διαμορφώνει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα είναι 

η υγιεινή διατροφή, όπως έχει καταδείξει πληθώρα επιστημονικών μελετών. 
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Κλειδί για την πρόληψη των ιώσεων και την αντιμετώπιση της επιδημικής εξάπλωσης του 

Covid 19 είναι η υιοθέτηση καλών διατροφικών συνηθειών. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα κατά 

τη βιομηχανική παραγωγή τους, χάνουν πολύ μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών συστατικών 

τους. Συντηρητικά, χημικά πρόσθετα μειώνουν σημαντικά τη θρεπτική αξία των τροφίμων 

διότι καταστρέφουν τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που περιέχουν. Τα φυσικά τρόφιμα 

είναι οι καλύτερες πηγές θρεπτικών συστατικών, καθώς τα παρέχουν σε μοναδικούς 

συνδυασμούς. Οι αυστηρές δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων, λόγω της έλλειψης ενέργειας 

και ζωτικών θρεπτικών συστατικών καταπονούν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα και 

αυξάνουν το ρίσκο προσβολής από κάποια ίωση. Μην παραλείπετε το πρωινό και τα 

ενδιάμεσα γεύματα. Προτιμήστε μικρά και συχνά γεύματα. 

Μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει ικανές ποσότητες από φρούτα και 

λαχανικά, ώστε να προσλαμβάνονται οι ποσότητες βιταμινών C, A και Ε, περιέχει άπαχο 

κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά, όσπρια, προϊόντα ολικής αλέσεως και 

ξηρούς καρπούς. Επιπλέον η πρόσληψη τουλάχιστον 2 λίτρα ημερησίως υγρών είναι 

απαραίτητη για την αποφυγή αφυδάτωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ* 

 

*ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: Αρ. Πρωτοκόλλου Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635, 

23/4/2020) 

Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας αποσκοπούν στον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης 

του ιού μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών 

μονάδων. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές 

καθαυτές δεν λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού (για το λόγο 

αυτό σε ένα σπίτι/γραφείο που οι διαμένοντες ή εργαζόμενοι είναι όλοι υγιείς δεν υφίσταται 

κίνδυνος μόλυνσης). Οι κλιματιστικές μονάδες ενδέχεται όμως υπό προϋποθέσεις να 

διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς. 

Ανάλογα με τον τύπο της μονάδας τα προτεινόμενα μέτρα ενδέχεται να διαφέρουν. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου παραμονής του αέρα σε  ένα  

δωμάτιο, επισημαίνονται τα κατωτέρω σε ό,τι αφορά τη χρήση των κλιματιστικών  

μηχανημάτων σε κτίρια, όπου αυτό είναι εφικτό: 

• Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες  

(ΚΚΜ) 

• Πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα 

• Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο 

τροφοδοτούν (για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών) 

• Στις ΚΚΜ με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η 

περιστροφή τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον 

εναλλάκτη. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται εκτός λειτουργίας  εφόσον είναι 

εφικτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους) 

• Στις ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους  ρυθμιστές  ροής 

(damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον εξωτερικό 

περιβάλλοντα χώρο 



54 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ 

Ο.Τ.Α. (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020) 

 

• Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία 

αναρρόφησης φρέσκου αέρα 

• Οι μονάδες fan coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν 

αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της 

επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων) 

• οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να τίθενται ομοίως εκτός 

λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με 

παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού 

• Ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή 

τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη 

ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου 

• Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του 

εξαερισμού, αλλά η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία αλλά με 

χαμηλότερη ταχύτητα 

• Αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και πιθανής 

υγρασίας 

• Αποφυγή προγραμματισμού για τον καθαρισμό των αγωγών αυτήν την περίοδο. Θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται ο καθαρισμός των αεραγωγών εφόσον γίνεται με μηχανικά μέσα 

(robots) 

• Για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου μονάδες οικιακού τύπου (split units) η 

αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική  διαδικασία  σύμφωνα με 

την προγραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης 

φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων (ατομική 

προστασία, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται) 

συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας. 

• Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα 

• Σύσταση στους χρήστες του κτιρίου να εκκενώνουν τις λεκάνες αποχωρητηρίου με 

κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω του 

αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης 
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• Συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου (WC). Στην 

περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του 

διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό 

• Συστηματική λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των 

κλιματιστικών εγκαταστάσεων και αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης και από άλλους 

μικροοργανισμούς 

• Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται εκ νέου ότι  θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για  

τον συνεχή ή τουλάχιστον συστηματικό φυσικό αερισμό του χώρου μέσω ανοιγμάτων 

(παράθυρα, εξωτερικές θύρες) ακόμη και με παράλληλη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων. 
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