ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

σελίδες 3 – 5

Αναστάσιος Δ. Χατζής Παιδίατρος – Εντατικολόγος Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
σελίδες 6 – 12
Χαρίλαος Κουτής Καθηγητής Υγιεινής, Επιδηµιολογίας & Δηµόσιας Υγείας ΕΚΠΑ
Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
[Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ιατρεία, Πολυϊατρεία κλπ]

σελίδες 13 - 15

Κυριακή Κανελλακοπούλου Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιµωξιολογίας ΕΚΠΑ
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

σελίδες 16 - 18

Γεώργιος Σαρόγλου Καθηγητής Παθολογίας Λοιµωξιολογίας ΕΚΠΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Φ. Πατσουράκος Καρδιολόγος Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΙΣΑ
Α. Χατζής Παιδίατρος – Εντατικολόγος Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
-Οδηγίες πριν ξεκινήσετε για το σχολείο
•

•

Αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω: (εσείς ή άλλο µέλος της οικογένειας σας)
o

Θερµοκρασία (µασχάλης) > 37,5 βαθµούς Κελσίου)

o

Βήχα + / - δυσκολία στην αναπνοή [δύσπνοια]

o

Πονόλαιµο + / - ρινική καταρροή

o

Πονοκέφαλο ή ζαλάδες

o

Πόνο στην κοιλιά, έµετους ή διάρροια

o

Διαταραχές γεύσης ή όσφρησης

Ø

ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Θα πρέπει να έχετε µαζί σας όλα τα παρακάτω:
o

Δύο µάσκες (µιας χρήσης ή υφασµάτινες)

o

Αντισηπτικό υγρό µε αλκοόλη 70%

o

Χαρτοµάντηλα χωρίς οινόπνευµα

o

Φιάλη µε νερό / δικό σας δεκατιανό

-Οδηγίες πριν φύγετε από το σπίτι
•

Πλένετε καλά τα χέρια σας και το πρόσωπο σας (µε νερό και σαπούνι)

•

Ετοιµάζετε την ατοµική σας τσάντα

•

Φοράτε τα ρούχα σας και τα παπούτσια σας

•

Καθαρίζετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό διάλυµα

•

Φοράτε τη µία µάσκα πιάνοντας τη µόνο από τις δυο άκρες

•

Η δεύτερη µάσκα παραµένει µέσα στη θήκη της

-Οδηγίες κατά τη διαδροµή προς και από το σχολείο
•

•

Αν µετακινείστε µε το ιδιωτικό σας αυτοκίνητο
o

Επιλέγετε να ταξιδεύετε µόνος ή µόνη σας

o

Στη διαδροµή δεν αγγίζετε τη µάσκα ή το πρόσωπο σας

o

Αν σταµατήσετε (πχ για βενζίνη), δε βγάζετε τη µάσκα

o

Πριν ξεκινήσετε πάλι, καθαρίζετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό

Αν µετακινείστε µε µέσα µαζικής µεταφοράς
o

Αποφεύγετε το συνωστισµό και το συγχρωτισµό

o

Αποφεύγετε να πιάνετε διαφορετικά σηµεία του οχήµατος

o

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε γάντια µιας χρήσης (µόνο κατά τη διαδροµή)
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•

Αν µετακινείστε µε το σχολικό λεωφορείο
o

Κάθεστε πάντα στην ίδια µπροστινή θέση

o

Δε χαιρετάτε τον οδηγό µε χειραψία

o

Δε στρέφετε το πρόσωπο σας προς αυτόν

o

Σ’ όλη τη διαδροµή δε µετακινείστε από τη θέση σας

o

Αποφεύγετε να ακουµπάτε σε σηµεία του οχήµατος

-Οδηγίες όταν φτάσετε στο σχολείο
o

Πηγαίνετε κατ’ ευθείαν στο γραφείο των καθηγητών

o

Κάθεστε στο δικό σας γραφείο

o

Κρατάτε απόσταση από τους συναδέλφους σας

o

Δεν ανταλλάσσετε χαιρετισµό µε χειραψία

o

Καθαρίζετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό διάλυµα

o

Τακτοποιείτε τα ατοµικά σας πράγµατα

o

Δεν πιάνετε χωρίς λόγο µε τα χέρια τη µάσκα σας

o

Δε βάζετε τα χέρια σας στο πρόσωπο σας

-Οδηγίες κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µέσα στην τάξη
o

Φοράτε συνεχώς τη µάσκα χωρίς να την πιάνετε

o

Πηγαίνετε κατ’ ευθείαν από το γραφείο σας στην τάξη

o

Κάθεστε µόνο στο δικό σας γραφείο

o

Στέκεστε κοντά στο έδρανο ή κοντά στον πίνακα

o

Δεν κινείστε στο διάδροµο ανάµεσα στα θρανία

o

Δεν ακουµπάτε τους µαθητές σας

o

Τα παιδιά παίρνουν µόνα τους τις φωτοτυπίες

-Οδηγίες κατά το διάλειµµα των µαθηµάτων
o

Επιστρέφετε στο δικό σας και µόνο γραφείο

o

Καθαρίζετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό διάλυµα

o

Πίνετε νερό µόνο από τη δική σας φιάλη

o

Τρώτε µόνο το δικό σας δεκατιανό

o

Πίνετε µόνο δικό σας καφέ ή τσάι

o

Σκουπίζεστε µόνο µε τα δικά σας χαρτοµάντηλα

o

Στην τουαλέτα πλένετε τα χέρια σας µε νερό και σαπούνι

o

Μετά τα καθαρίζετε µε το αντισηπτικό σας διάλυµα

-Οδηγίες κατά την αποχώρηση από το σχολείο
o

Παίρνετε µόνο τα ατοµικά σας είδη

o

Μεταβαίνετε κατ’ ευθεία στο µέσο µεταφοράς σας

o
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
-Ενήλικας µε συµπτωµατολογία νόσησης από κορωνοϊό
1. Αν βρίσκεστε στο σπίτι σας
-

Παραµένετε µακριά από το σχολικό περιβάλλον

-

Ενηµερώνετε το σχολείο σας

2. Αν βρίσκεστε στο σχολείο σας
-

Αποµονώνεστε στον ειδικό θάλαµο

-

Λαµβάνονται όλα τα µέτρα προφύλαξης

-

Αναχωρείτε από το σχολείο το ταχύτερο δυνατό
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

-

Καλείτε τον οικογενειακό σας ιατρό

-

Μένετε σπίτι, αν δεν απαιτείται νοσοκοµειακή νοσηλεία

-

Κάνετε µοριακό έλεγχο για το νέο κορωνοϊό
(α) Αν το αποτέλεσµα είναι θετικό

-

Επιστρέφετε µετά από 10 ηµέρες, χωρίς πυρετό >24 ώρες
(β) Αν το αποτέλεσµα είναι αρνητικό

-

Επιστρέφετε µετά από 14 ηµέρες, εφ’ όσον είστε καλά
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ø

Χωρίς νέο µοριακό έλεγχο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Γίνεται αναζήτηση και ιχνηλάτηση των στενών επαφών
(α) στο σπίτι η οικογένεια
(β) όσους συναντάτε τακτικά
(β) όσοι συνάδελφοι συνυπάρχουν στο ίδιο γραφείο
(γ) οι µαθητές της τάξης του διδάσκοντος που πάσχει
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Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δε θα πρέπει να έχετε εσείς ή κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας σας
•

Πυρετό (37,5 βαθµούς κελσίου)

•

Πονόλαιµο µε βήχα ή χωρίς βήχα

•

Πονοκέφαλο ή ζαλάδες

•

Πόνο στην κοιλιά ή διάρροια

•

Πόνο σε όλο το σώµα

•

Διαταραχές γεύσης ή όσφρησης

Εάν έχετε κάτι από τα παραπάνω, ενηµερώστε τον προϊστάµενο, τον ιατρό εργασίας της εταιρίας και
τον οικογενειακό σας Ιατρό και µην πηγαίνετε στην εργασία σας.
Θα πρέπει να έχετε µαζί σας
•

Δύο µάσκες

•

Αντισηπτικό υγρό

•

Σακουλάκι για την καθαρή µάσκα

•

Χαρτοµάντηλα χωρίς οινόπνευµα

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
•

Πλένετε καλά τα χέρια και το πρόσωπο σας

•

Φοράτε τα ρούχα σας και τα παπούτσια σας

•

Καθαρίζετε τα χέρια µε το αντισηπτικό διάλυµα

•

Φοράτε τη µια µάσκα πιάνοντας µόνο τις άκρες

•

Βάζετε την άλλη µάσκα µέσα στη θήκη της

•

Αποφεύγετε να ακουµπάτε πράγµατα του σπιτιού

•

Στη διαδροµή µε λεωφορείο δε µετακινείστε από τη θέση σας

•

Εάν µετακινείστε µε αυτοκίνητο συναδέλφου, φοράτε όλοι µάσκα

•

Όταν κατεβείτε από το αυτοκίνητο η το λεωφορείο, καθαρίζετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό

ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
•

Στην είσοδο απολυµαίνετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό

•

Πηγαίνετε µε σειρά και απόσταση στα αποδυτήρια

•

Ανοίγετε µόνο στο δικό σας ντουλάπι και τακτοποιείτε τα ατοµικά σας πράγµατα

•

Πλένετε τα χέρια σας µε σαπούνι και τα απολυµαίνετε µε αντισηπτικό

•

Φοράτε τη στολή σας, τη µάσκα, το κάλυµµα κεφαλής, τα γάντια και τα σαµπό.
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•

Εισέρχεστε στο χώρο εργασίας περιµένοντας οδηγίες από τον προϊστάµενο βάρδιας

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Δεν πιάνετε µε τα χέρια τη µάσκα σας αλλά µόνο από τα λαστιχάκια

•

Καθαρίζετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό

•

Δε βάζετε τα χέρια σας στο πρόσωπο σας

•

Δεν ανταλλάσσετε δικά σας βοηθητικά όργανα, µαχαίρια, λαβίδες κλπ µε άλλους εργαζόµενους

•

Εάν αλλάξετε θέση εργασίας, αφαιρείτε τα γάντια, πλένετε τα χέρια σας, τα απολυµαίνετε και
φοράτε νέα γάντια

•

Εάν χρειασθεί να βγείτε εκτός κτιρίου µε τα σαµπό, θα πρέπει να φορέσετε ποδανάρια

ΣΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
•

Βγαίνετε από το χώρο εργασίας µε σειρά και µε απόσταση

•

Αποφεύγετε να ακουµπάτε τους γύρω τοίχους

•

Βγάζετε τη µάσκα, τα γάντια και το κάλυµµα κεφαλής και τα ρίχνεται στο δοχείο απορριµµάτων

•

Δεν πλησιάζετε το πρόσωπο των άλλων εργαζοµένων

•

Δεν πιάνετε τα χέρια των άλλων εργαζοµένων

•

Πλένετε τα χέρια σας µετά από την τουαλέτα

•

Απολυµαίνετε τα χέρια σας µε αντισηπτικό διάλυµα

•

Τρώτε µόνο το δικό σας φαγητό από το σπίτι ή από την εταιρία σε ατοµική συσκευασία

•

Πίνετε νερό, καφέ και αναψυκτικά σε ποτήρι µιας χρήσεως

•

Σκουπίζεστε µόνο µε τα δικά σας χαρτοµάντιλα

ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
•

Πλένετε τα χέρια, τα απολυµαίνετε, φοράτε τη µάσκα, το κάλυµµα κεφαλής και τα γάντια

•

Μπαίνετε στο χώρο εργασίας χωρίς φωνές, αστεϊσµούς και αγγίγµατα

•

Σε κάθε πρόβληµα χωρίς φωνές, σηκώνετε το χέρι και ο προϊστάµενος λύνει το πρόβληµα

•

Αν κατά την διάρκεια της εργασίας δεν αισθανθείτε καλά, ενηµερώνετε τον προϊστάµενο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
•

Φυσικός αερισµός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

•

Συχνός καθαρισµός των λείων επιφανειών που χρησιµοποιούνται συχνά [πόµολα, χερούλια,
κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωµα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες] 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 εργασίες καθαρισµού από το προσωπικό πρέπει να γίνονται φορώντας γάντια µιας χρήσης ή
ανθεκτικά πολλαπλών χρήσεων, µάσκα και στολή εργασίας.

•

Τα γάντια και η µάσκα µετά τη χρήση τους θα πρέπει να απορρίπτονται αµέσως στις πλαστικές
σακούλες των κάδων απορριµµάτων
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•

Δε γίνεται προσπάθεια καθαρισµού τους ή πλύσιµο των γαντιών µιας χρήσης και
επαναχρησιµοποίηση τους.

•

Οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη µε υγρό σαπούνι ποδοκίνητη και χάρτινες
πετσέτες µιας χρήσης, οι οποίες θα πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους δίπλα στους νιπτήρες.

•

Όλοι οι κάδοι απορριµµάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική
σακούλα µιας χρήσης.

•

Σχολαστικός καθαρισµός των αντικειµένων κοινής χρήσης, πληκτρολόγιο και ποντίκι των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, φαξ, εκτυπωτές.

•

Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεµίζουν, θα πρέπει να δένονται σφικτά και να
αποµακρύνονται αµέσως.

Τι πρέπει να κάνεις, σε περίπτωση που έχεις συµπτώµατα του COVID-19;
• Εφόσον βρίσκεσαι στο χώρο εργασίας, ενηµερώνεις τον προϊστάµενό σου, πλένεις τα χέρια, φοράς
µάσκα και γάντια, αποφεύγεις να έρθεις σε επαφή µε άλλα άτοµα, πηγαίνεις στο χώρο αποµόνωσης και
αποχωρείς, αφού πρώτα ζητήσεις άµεση ιατρική βοήθεια.
• Παραµένεις στο σπίτι σου µε µάσκα, σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο, σε απόσταση από τους
συγκατοίκους σου.
Αν υποβληθείς σε τεστ και βγει θετικό:
Ενηµερώνεις τον προϊστάµενο σου και τον ΕΟΔΥ, αναφέροντας και τις επαφές σου στον ιδιωτικό και
επαγγελµατικό χώρο
Τι πρέπει να κάνει ο προϊστάµενος, σε περίπτωση που ένας εργαζόµενος έχει συµπτώµατα
της COVID-19;
•

Εφόσον βρίσκεται στο χώρο εργασίας, ενηµερώνει τον Ιατρό εργασίας και τον υπεύθυνο
COVID-19.

•

Οδηγεί τον εργαζόµενο σε χώρο αποµόνωσης, ο οποίος πλένει τα χέρια του, φορά µάσκα και
γάντια, δεν έρχεται σε επαφή µε άλλα άτοµα και αποχωρεί, αφού του δοθεί ιατρική βοήθεια.

•

Ζητά άµεσα ιατρική συµβουλή και ενηµερώνει τον ΕΟΔΥ, εφόσον ο εργαζόµενος νοιώθει
άσχηµα. Εάν νοιώθει καλά, γυρίζει σπίτι του.

•

Παραµένει στο σπίτι του µε µάσκα, σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο, σε απόσταση από τους
συγκατοίκους σου.

•

Υποβάλλεσαι σε τεστ (µοριακό έλεγχο)

Τι πρέπει να κάνει ο προϊστάµενος σε περίπτωση που εργαζόµενος προσέρχεται στην εργασία
µε συµπτώµατα του COVID-19;
•

Δεν του επιτρέπει να αναλάβει υπηρεσία, ενηµερώνει τον Ιατρό Εργασίας και τον ΕΟΔΥ

•

Του συνιστά να επιστρέψει στο σπίτι του εκτός κι αν χρειάζεται νοσοκοµειακή νοσηλεία.
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Αν υποβληθείς σε τεστ και βγεις θετικός;
o Ενηµερώνω τον προϊστάµενο, τον Ιατρό εργασίας και τον ΕΟΔΥ, αναφέροντας και τις πιθανές
επαφές (π χ συνάδελφοι στον ίδιο χώρο).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
•

Εφαρµόστε τις προληπτικές πρακτικές, τη φυσική απόσταση, τις προφυλάξεις κατά το βήχα και
το φτάρνισµα, πλύσιµο των χεριών και την αποφυγή της επαφής του προσώπου.

•

Απολυµαίνετε τακτικά την επιφάνεια του γραφείου σας, την οθόνη, το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι του υπολογιστή σας.

•

Μη δανείζεσθε είδη γραφείου

•

Οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 µέτρα.

•

Οι αποστάσεις µεταξύ των εργαζοµένων του χώρου θα πρέπει να είναι συνεχώς µεγαλύτερες
του 1,5 µέτρου.

•

Μη χρησιµοποιείτε ανελκυστήρες.

•

Πολύ καλός αερισµός του χώρου µε εξωτερικό αέρα.

•

Η χρήση κλιµατιστικού θα πρέπει να αποφεύγεται

•

Εάν δεν είναι δυνατόν αυτό, θα πρέπει να τίθεται σε συνεχή λειτουργία (24/7) διατηρώντας
παράλληλα πολύ καλό φυσικό αερισµό του χώρου (ανοικτό παράθυρο).

•

Μειώστε, στο µέτρο του απολύτως απαραίτητου, τη φυσική επαφή µεταξύ των εργαζοµένων
(στη διάρκεια συναντήσεων ή στα διαλείµµατα ή στο φαγητό).

•

Εάν η συνάντηση εργασίας καθίσταται υποχρεωτική, εφαρµόστε όλα τα προληπτικά µέτρα,
κάνετε καλή προεργασία αλληλοενηµέρωσης και ολοκληρώστε τη σε λιγότερο από 10 λεπτά.

•

Οι µετακινήσεις σε άλλα γραφεία θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.

•

Η επαφή µε το κοινό πάντα µε ραντεβού και για πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.

•

Η χρήση µάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική, εφόσον υπάρχει και δεύτερο άτοµο στο γραφείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
(έγγραφα, παραστατικά, τιµολόγια, επιστολές)
•

Οι εργαζόµενοι, που χειρίζονται αλληλογραφία ή δέµατα, εφοδιάζονται µε ατοµικό αντισηπτικό.
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•

Φορούν γάντια µιας χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι τα αλλάζουν τακτικά και καθαρίζουν
επιµελώς τα χέρια τους, πριν τα φορέσουν και αµέσως µετά την αφαίρεση τους.

•

Αν το γράµµα ή το δέµα είναι από πλαστικό κι έχει παραµείνει ανέπαφο για τουλάχιστον 72
ώρες, ο χειρισµός του µπορεί να γίνει µε το συνηθισµένο τρόπο.

•

Αν είναι χάρτινο κι έχει παραµείνει ανέπαφο για τουλάχιστον 24 ώρες, ο χειρισµός του µπορεί
επίσης να γίνει µε το συνηθισµένο τρόπο.

•

Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν δίπλα στο γραφείο τους έναν ειδικό χώρο ή ένα ειδικό κουτί, µέσα
στα οποία αφήνουν την αλληλογραφία ή τα δέµατα που θα επεξεργαστούν.

•

Αν κάποιο γράµµα ή δέµα είναι επείγον, µπορεί να ανοιχτεί µε τα χέρια ή µε γάντια και να
διαβαστεί από τον παραλήπτη. Στη συνέχεια, απορρίπτουµε το εξωτερικό περίβληµα (φάκελο ή
συσκευασία) και τα γάντια και καθαρίζουµε τα χέρια µας. Αν η συσκευασία του είναι πλαστική
και θέλουµε για κάποιο λόγο να την κρατήσουµε, την καθαρίζουµε πρώτα µε αντισηπτικό.

•

Τα γάντια, όπως και οι χάρτινες ή πλαστικές συσκευασίες γραµµάτων ή δεµάτων, απορρίπτονται
στο τέλος κάθε εργασίας σε ειδικό κάδο σκουπιδιών µε ποδοκίνητο καπάκι που κλείνει και σε
σακούλα που δένει.

•

Όλοι οι κάδοι απορριµµάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική
σακούλα µιας χρήσης.

•

Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεµίζουν, θα πρέπει να δένονται σφικτά και να
αποµακρύνονται αµέσως.

•

Τα γάντια και η µάσκα µετά τη χρήση τους θα πρέπει να απορρίπτονται αµέσως στις πλαστικές
σακούλες των κάδων απορριµµάτων και να µη γίνονται προσπάθειες καθαρισµού τους πχ
πλύσιµο των γαντιών µιας χρήσης και επαναχρησιµοποίηση τους.

•

Επισηµαίνεται ότι η χρήση γαντιών µιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καµιά περίπτωση το πλύσιµο
των χεριών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
•

Ανοίγετε τα παράθυρα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της καθαριότητας των χώρων.

•

Καθαρίζετε µε κοινό απορρυπαντικό ή µε υγρό σαπούνι, ιδιαίτερα δε όταν αυτές είναι ακάθαρτες
έπεται η χρήση απολυµαντικών.
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•

Καθαρίζετε πρώτα και µετά απολυµαίνετε συστηµατικά και συχνά όλες τις συχνά
χρησιµοποιούµενες επιφάνειες στο χώρο εργασίας, όπως κουπαστές σκάλας, πόµολα, βρύσες
και νιπτήρες στις τουαλέτες.

•

Να φοράτε προστατευτική µάσκα, γάντια µιας χρήσης, στολή εργασίας και ειδικά παπούτσια

•

Αλλάζετε συχνά τα γάντια όταν είναι λερωµένα - µη γίνονται προσπάθειες καθαρισµού τους πχ
πλύσιµο των γαντιών µιας χρήσης και επαναχρησιµοποίηση τους.

•

Αµέσως µετά την αφαίρεση τους η µάσκα και τα γάντια θα πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια
και τα χέρια να πλένονται πολύ καλά µε νερό και σαπούνι ή και να ακολουθεί απολύµανση µε
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα

•

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

•

Η εκκένωση στις λεκάνες αποχωρητηρίου να γίνεται µε κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκεται ο περιορισµός της µετάδοσης µέσω του αερολύµατος από την τουαλέτα κατά τη
στιγµή της εκκένωσης.

•

Η χλωρίνη δεν αναµειγνύεται µε άλλα απορρυπαντικά / καθαριστικά / απολυµαντικά.

•

Τα διαλύµατα χλωρίνης εφαρµόζονται σε επιφάνειες για τουλάχιστον 1 λεπτό και η
αποτελεσµατικότητα της δράσης τους διαρκεί για τουλάχιστον 24 ώρες.

•

Η χρήση των απολυµαντικών θα πρέπει να γίνεται όπου επιτρέπεται ανάλογα µε το είδος της
επιφάνειας: δε χρησιµοποιούµε διάλυµα χλωρίνης σε ηλεκτρικούς διακόπτες και ηλεκτρικές
συσκευές πχ πληκτρολόγια / τηλέφωνα.

•

Η προετοιµασία του διαλύµατος αραιωµένης χλωρίνης γίνεται αναµιγνύοντας: τέσσερα (4)
κουταλάκια (20ml) πυκνής χλωρίνης ανά λίτρο νερού (αραίωση 1/50)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΚΟΙΝΟ –
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
•

Εφαρµόστε: τη φυσική απόσταση, τις προφυλάξεις κατά το βήχα και το φτάρνισµα, την υγιεινή
των χεριών και την αποφυγή της επαφής του προσώπου.

•

Μειώστε, στο µέτρο του απολύτως απαραίτητου, τη φυσική επαφή µε τους εργολάβους (πχ
συναντήσεις, ανταλλαγές υλικών).

•

Εάν η φυσική επαφή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ραντεβού και µε κάθε
έναν εργολάβο ξεχωριστά φορώντας όλοι µάσκες.

•

Εφαρµόστε όλα τα προληπτικά µέτρα και κάνετε τη συνάντηση σε λιγότερο από 10 λεπτά.
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•

Η παραλαβή ή η παράδοση αγαθών - υλικών θα πρέπει να γίνεται εκτός των εγκαταστάσεων ή
του χώρου εργασίας.

•

Μετά την ανταλλαγή υλικών θα πρέπει να ακολουθεί πολύ καλό πλύσιµο χεριών.

•

Η χρήση µάσκας προσώπου συνιστάται πάντα µαζί µε τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης από
άλλα άτοµα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ
•

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει µόνο ένα άτοµο κάθε φορά στην τουαλέτα.

•

Το δοχείο µε το υγρό σαπούνι θα πρέπει να είναι ποδοκίνητο

•

Πλένετε τα χέρια µε ιδιαίτερη επιµέλεια στις παλάµες και ανάµεσα στα δάκτυλα.

•

Χρησιµοποιείτε χειροπετσέτες για το σκούπισµα των χεριών.

•

Μη χρησιµοποιείτε τα αερόθερµα µηχανήµατα στεγνώµατος χεριών.

•

Η εκκένωση της λεκάνης του αποχωρητηρίου θα πρέπει να γίνεται µε κλειστό το καπάκι.

•

Θα πρέπει να γίνεται συνεχής φυσικός αερισµός του χώρου µέσω παραθύρων
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Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
[Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ιατρεία, Πολυϊατρεία κλπ]

Γενικά Μέτρα

•

Μικρότερος, κατά το δυνατόν, αριθµός ατόµων (ασθενών-συνοδών-εργαζοµένων) στους εν
λόγω χώρους

•

Εύκολη πρόσβαση σε αντισηπτικό ή / και πλύσιµο των χεριών

•

Συχνή ανανέωση του αέρα (άνοιγµα παραθύρων)

•

Αποµονωµένος, κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος για τυχόν ύποπτο κρούσµα covid-19

•

Υποχρεωτική η χρήση µάσκας από όλους τους παρευρισκόµενους (ασθενείς, συνοδούς,
προσωπικό)

•

Η προσέλευση των ασθενών να γίνεται, κατά το δυνατόν, µετά από συνεννόηση και µε
τηλεφωνική λήψη σύντοµου ιστορικού για πυρετό και σηµεία λοιµώξεως αναπνευστικού

•

Τα εµπύρετα επεισόδια αδιευκρίνιστης αιτιολογίας καλό είναι, αν προσέρχονται στα ιατρεία, να
έρχονται τελευταία.

•

SOS αυστηρά τήρηση των µέτρων ατοµικής προστασίας όλων των παρευρισκόµενων:
ü

Υποχρεωτική

η

χρήση

της

µάσκας

(χειρουργική

από

τους

ιατρούς

και

επαναχρησιµοποιούµενη ή χειρουργική από τους ασθενείς/συνοδούς) καθ΄ όλη τη διάρκεια
παραµονής τους στα ιατρεία
ü

Συχνό πλύσιµο των χεριών ή χρήση αντισηπτικού.

ü

Τήρηση κατά το δυνατό, µεγαλύτερων αποστάσεων (>2 µέτρων)
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Έκθεση προσωπικού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
(ΠΦΥ) σε άτομο θετικό στον SARS-COV-2
Επαφή για >15΄και σε απόσταση <2m (χαρακτηρισμός ως στενή επαφή)
Ναι
Ασθενής και προσωπικό ΠΦΥ
εφάρμοσαν μέτρα ατομικής
προστασίας (στενή σωματική
επαφή, επαφή με βιολογικά υγρά
κ.α) και κυρίως μάσκα; **

Μη αποχή από την εργασία*

Όχι
(Υψηλού κινδύνου επαφές)

Ναι
Μη αποχή από την
εργασία*

Αποχή από την εργασία για 7 ημέρες και
επιστροφή, εφ΄ όσον ο εργαζόμενος παραμένει
ασυμπτωματικός και με αρνητική δοκιμασία
μοριακής ανίχνευσης του ιού στο ρινοφαρυγγικό
δείγμα την 7η ημέρα από την έκθεση του στον ιό.*

*Επιβάλλεται η αυτοπαρακολούθηση επί 14 ημέρες και επί
εμφανίσεως συμπτωμάτων (πυρετού, βήχα, δύσπνοιας κ. α.)
ενημέρωση του ιατρού για απομόνωση κατ’ οίκον ή εισαγωγή στα
νοσοκομεία αναφοράς
** σε κάθε περίπτωση παραγωγής αερολύματος (aerosol),
θεωρείται επαφή υψηλού κινδύνου και απαιτείται κατάλληλος
εξοπλισμός (μάσκα Ν95, γυαλιά, γάντια, ασφαλής στολή κ.λ.π
(μάσκα Ν95, γυαλιά, γάντια, ασφαλής στολή κλπ)
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Πότε επιστρέφει το προσωπικό µετά από ασθένεια COVID-19;
•

Επί ήπιας ή µέτριας βαρύτητας νόσου, σε µη ανοσοκατασταλµένους ασθενείς, για την
επιστροφή στην εργασία απαιτούνται: τουλάχιστον 10 ηµέρες από την έναρξη των
συµπτωµάτων και τουλάχιστον τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας και βελτίωσης των
συµπτωµάτων (βήχα, δύσπνοιας, καταβολής κ.α)

•

Επί σοβαρής νόσησης απαιτούνται 14-20 ηµέρες από την έναρξη των συµπτωµάτων και
τουλάχιστον τρία (3) εικοσιτετράωρα απυρεξίας και βελτίωσης των συµπτωµάτων ή τρία (3)
εικοσιτετράωρα απυρεξίας και βελτίωσης των συµπτωµάτων συν δύο διαδοχικές αρνητικές
δοκιµασίες µοριακής ανίχνευσης του ιού στο ρινοφαρυγγικό δείγµα µε µεσοδιάστηµα 24 ωρών

•

Ασυµπτωµατικά µη ανοσοκατασταλµένα άτοµα απέχουν από την εργασία τους 10 ηµέρες µετά
την πρώτη διαπίστωση του θετικού µοριακού test του ιού.

Σχόλιο Το θετικό µοριακό test µετά το 10ήµερο δεν υποδηλώνει εν ενεργεία λοίµωξη και µεταδοτικότητα.
Συχνές ερωτήσεις
Πώς διαχειριζόµαστε την επίσκεψη ασθενούς µε συµπτώµατα λοίµωξης αναπνευστικού χωρίς
τηλεφωνική προσυνεννόηση;
Δεν υπάρχουν επίσηµες οδηγίες.
•

Φροντίζουµε πριν από την είσοδο στο ιατρείο να πάρουµε πληροφορίες για πιθανό κρούσµα SARSCOV-2, ώστε να κατευθυνθεί σε αποµονωµένο χώρο µε µέτρα υψηλής προστασίας (µάσκα Ν5, γάντια,
γυαλιά, µπλούζα αδιάβροχη µακριά).

•

Αν ο ασθενής έχει υψηλό πυρετό που δεν αποδίδεται σε άλλη λοίµωξη ή συµπτώµατα, που τον
καθιστούν ύποπτο για λοίµωξη COVID-19 (πχ αγευσία, ανοσµία, έντονη καταβολή), παραπέµπεται
άµεσα για δοκιµασία µοριακού ελέγχου ρινοφαρυγγικού δείγµατος ,χωρίς να έλθουµε σε επαφή

•

Για συµπτωµατολογία κοινού κρυολογήµατος λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης και διατηρείται η
επικοινωνία µε τον ασθενή για την εξέλιξη του.

•

Προσοχή! Εξυπακούεται ότι ο ασθενής, υποχρεωτικά, φορά µάσκα
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Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Συστήνεται αυστηρή απαγόρευση του επισκεπτηρίου. Σε περιπτώσεις που οι επιδηµιολογικές
συνθήκες το επιτρέψουν, επιτρέπεται το επισκεπτήριο και µόνο κατόπιν ραντεβού.
Οδηγίες για τους επισκέπτες:
1. Τήρηση βιβλίου επισκεπτηρίου µε πλήρη στοιχεία επισκεπτών (τηλ, emai) για ιχνηλάτηση
2. Θερµοµέτρηση κατά την είσοδο (απαγόρευση εισόδου επί θερµοκρασίας >37.80C)
3. Υγιεινή των χεριών πριν από την είσοδο των επισκεπτών
4. Αποφυγή επισκεπτηρίου επί υπόπτων συµπτωµάτων του επισκέπτη
5. Ειδοποίηση της δοµής εκ µέρους του επισκέπτη σε περίπτωση που αυτός εµφανίσει πυρετό µέσα
στις επόµενες 14 µέρες από την επίσκεψη στο φιλοξενούµενο
6. Αυστηρή τήρηση µέγιστου χρόνου επισκεπτηρίου στα 30 λεπτά
7. Γενική χρήση καλύµµατος προσώπου ή µάσκας από τους επισκέπτες
Οδηγίες για το προσωπικό:
1. Γενική χρήση ιατρικής µάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και
ασπίδας προσώπου, όπου απαιτείται
2. Τήρηση των βασικών προφυλάξεων σε όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού, ακόµα και
εκτός της δοµής
3. Οµαδοποίηση προσωπικού και ανάθεση φροντίδας συγκεκριµένων δωµατίων/φιλοξενουµένων
για την κάθε οµάδα χωρίς αλλαγές από µέρα σε µέρα
4. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού σχετικά µε τη χρήση ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού
5. Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού µε διαλέξεις, ηχητικά µηνύµατα, τηλεφωνικά sms, κλπ
6. Καθηµερινή θερµοµέτρηση κατά την είσοδο και διατήρηση των µετρήσεων σε αρχείο
7. Καθηµερινή συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, σχετικού µε συµπτώµατα και έκθεση στον SARSCoV-2 ή ύποπτο κρούσµα ή ταξίδι σε χώρα ή περιοχή µε αυξηµένο επιπολασµό
8. Υποχρεωτικό test στο προσωπικό που επανέρχεται στην εργασία µετά από άδεια απουσίας
µεγαλύτερης των 5 ηµερών
9. Αποµάκρυνση από την εργασία άµεσα µετά την εµφάνιση συµπτωµάτων και διενέργεια RT-PCR
test: σε περίπτωση θετικού PCR test για Covid-19, αποµάκρυνση από την εργασία για
τουλάχιστον 10 ηµέρες
10. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου επαφής µε επιβεβαιωµένο κρούσµα: καραντίνα 7 ηµερών και
διενέργεια test πριν την επιστροφή
11. Τήρηση των αποστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό, µε αποφυγή οµαδικών διαλειµµάτων ή
συγχρωτισµού σε καντίνες, εντευκτήρια κλπ
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12. Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε
περισσότερες της µιας δοµής καθώς και σε άλλες δοµές φιλοξενίας (ξενοδοχεία) ή καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος)
Οδηγίες για τους φιλοξενούµενους
1. Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε φιλοξενούµενου στη δοµή: υποχρεωτική κλινική αξιολόγηση και
(-) test RT-PCR, που έχει πραγµατοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες πριν την µεταφορά)
2. Χωροταξικός διαχωρισµός φιλοξενουµένων ανάλογα µε το αν χρήζουν αυξηµένης φροντίδας ή
είναι περιπατητικοί
3. Απαγόρευση εξόδου φιλοξενουµένων στις περιόδους που απαγορεύονται τα επισκεπτήρια
4. Προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του Covid-19 µέσω ενεργητικής επιτήρησης όλων των
φιλοξενουµένων (θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση του προσωπικού για αναγνώριση των
συµπτωµάτων και να διενεργείται θερµοµέτρηση – µέτρηση κορεσµού αιµοσφαιρίνης, ζωτικών
σηµείων κλπ, 1-2 φορές σε κάθε νοσηλευτική βάρδια)
5. Άµεση αποµόνωση υπόπτων περιστατικών και cohorting (νοσηλεία στον ίδιο θάλαµο), αν
υπάρξουν περισσότερα του ενός κρούσµατα
6. Προληπτικός περιοδικός δειγµατοληπτικός έλεγχος µε RT-PCR στους φιλοξενούµενους σύµφωνα
µε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ
7. Εφαρµογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια κλπ)
8. Χρήση µη ιατρικής (προστατευτικής) µάσκας σε όσους είναι περιπατητικοί και εφ’ όσον το
επιτρέπει η νευρολογική/αναπνευστική τους κατάσταση
9. Λήψη γεύµατος/δείπνου κλπ στο δωµάτιο του φιλοξενούµενου, εφ’ όσον στην τραπεζαρία δε
µπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις
Οδηγίες για τις δοµές (διοίκηση):
1. Εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης κρούσµατος / πιθανού κρούσµατος:
•

Σχέδιο αντιµετώπισης µεµονωµένων κρουσµάτων Covid-19 σε φιλοξενούµενους

•

Σχέδιο αντιµετώπισης συρροής κρουσµάτων σε φιλοξενούµενους

•

Σχέδιο αντιµετώπισης συρροής κρουσµάτων σε προσωπικό – σχέδιο
αντικατάστασης προσωπικού – λειτουργίας µε µειωµένο προσωπικό – διερεύνηση
δυνατότητας άµεσης εξασφάλισης προσωπικού.

2. Άµεση ενηµέρωση ΕΟΔΥ (τηλ 210-5212054) σε περίπτωση διάγνωσης κρούσµατος Covid-19
σε φιλοξενούµενο / τρόφιµο ή σε προσωπικό
3. Εµβολιασµός των φιλοξενουµένων έναντι γρίπης και όλων των εµβολίων, που προβλέπονται,
σύµφωνα µε την ηλικία τους
4. Καθιέρωση πολιτικής χορήγησης αναρρωτικών αδειών προσωπικού, ακόµα και µε ελάχιστα
συµπτώµατα
5. Εξασφάλιση καθηµερινής επάρκειας αλλά και ικανού αποθέµατος υλικών (απολυµαντικά,
αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύµατα, κάδοι, σάκοι απορριµµάτων, κλπ) καθώς και µέσων
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ατοµικής προστασίας (γάντια, µάσκες απλές χειρουργικές, µάσκες υψηλής αναπνευστικής
προστασίας FFP2/FFP3, προσωπίδες, προστατευτική ενδυµασία, αδιάβροχη ποδιά, ποδονάρια)
6. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας παροχής οξυγόνου ή φιαλών οξυγόνου στα δωµάτια των
φιλοξενουµένων
7. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας νιπτήρων πλήρως εξοπλισµένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες,
ποδοκίνητος κάδος)
8. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου (κενό µονόκλινο µε εύκολη πρόσβαση και ει δυνατόν σε
αποµόνωση σε σχέση µε τα υπόλοιπα δωµάτια) για προσωρινή αποµόνωση βεβαιωµένου ή
πιθανού κρούσµατος Covid-19
9. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας όλου του απαραίτητου εξοπλισµού για το δωµάτιο νοσηλείας
(θερµόµετρο, πιεσόµετρο, παλµικό οξύµετρο, ακουστικά, µόνιτορ παρακολούθησης, φιάλη
οξυγόνου αν δεν υπάρχει δίκτυο παροχής, ποδοκίνητος κάδος απορριµµάτων και σάκοι
απορριµµάτων)
10. Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού σε κάθε βάρδια, για την πιθανότητα
εφαρµογής φροντίδας σε Covid-19 (+) ασθενή
11. Τοποθέτηση αλκοολικών διαλυµάτων σε όλα τα δωµάτια, όπου αυτό είναι εφικτό ή σε
διαδρόµους που επιβλέπονται
12. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας χαρτοµάντηλων/µασκών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
13. Ανάπτυξη συστηµάτων επικοινωνίας µε φιλοξενούµενους, συγγενείς και επισκέπτες (SMS,
Skype, διαδίκτυο, κλπ)
14. Σήµανση – ανάρτηση πινακίδων/πόστερ (για υπενθύµιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των
χεριών, υγιεινής του βήχα και του φταρνίσµατος)
15. Καθαριότητα – τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισµού και απολύµανσης χώρων και επιφανειών –
διαχείρισης µολυσµατικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismoperivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/)
16. Λήψη µέτρων για επαρκή φυσικό αερισµό και µέτρων διασφάλισης της αποφυγής της διασποράς
του ιού SARS-CoV-2 κατά τη χρήση των κλιµατιστικών µονάδων)
Βιβλιογραφία: https://eody.gov.gr/odigies-gia-idrymata-chronios-paschonton-kai-monadesfiloxenias-ilikiomenon/
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