
                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
                                                                                    ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                 ΑΘΗΝΑ  24  -  09 - 2020 
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                Αρ. Πρ. Δ11/ οικ. 37939 / 1665 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ                ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                        ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σολωμού  60  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 104 32  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στ.Ρουσσοπούλου 
                            Σ. Σταματοπούλου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   210 52 81 193 - 195                                              
e-mail :  family@yeka.gr                                                                            
                                                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
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κορωνοϊού  COVID-19». 
 
Σχετ.:  
1. Η με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352/14-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50176/6-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εφαρμογή του μέτρου 

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού 

COVID-19” (Β΄ 330)» (Β΄ 3430). 

2.  Η με Α.Π. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 

και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορoνοϊού COVID-19» (Β’ 3611). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.  

3. Η με Α.Π. 3451/10-3-2020 Εγκύκλιος της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων με θέμα : Μέτρα Προφύλαξης από τον κορονοϊό  SARS-COV-2. 

 
 
      Η παρούσα εγκύκλιος, λαμβάνοντας υπόψη και συγκεντρώνοντας τα διαλαμβανόμενα 

στα σχετικά (1) και (2) και (3), αποβλέπει στην ενημέρωση  του προσωπικού που 

εργάζεται σε δομές παιδικής προστασίας, καθώς και των ίδιων των παιδιών που 

φιλοξενούνται σε αυτές, σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα λοίμωξης από τον κορονοϊό SARS-

CoV-2, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος και τα 

προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού. 
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Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-CοV-2  σε δομές 

παιδικής προστασίας 

   Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς κορονοϊού SARS-CοV-2,  περιλαμβάνουν 

οδηγίες ατομικής υγιεινής, οδηγίες για τους εργαζόμενους, οδηγίες για τον περιορισμό 

των επαφών, οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και 

αντικειμένων και διοικητικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι στις δομές οφείλουν να ακολουθούν 

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

τηρούνται και από τα παιδιά. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε 

όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες).  

 

1.  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 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 τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό 

μέσα στους κάδους απορριμμάτων. 

 Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων 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 2. 

 Τα  παιδιά και οι εργαζόμενοι, 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. Τα χέρια 

πρέπει να πλένονται καλά  οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής. 

 

2. Εργαζόμενοι 

 Το προσωπικό θα πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες ατομικής υγιεινής, όπως 

αναφέρονται ανωτέρω. 

 Όλο το προσωπικό των δομών, πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή 

εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. 

βήχας, πυρετός). 

 Το προσωπικό θα πρέπει να απομακρύνεται από την εργασία, σε περίπτωση 

εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη από το νέο κορονοϊό ή σε 

περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα, σύμφωνα με τις οδηγίες 

που θα λάβει από τον ΕΟΔΥ. Η διάρκεια της απομάκρυνσης από τα εργασιακά 

καθήκοντα θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου καθώς 
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και από τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν ανάλογα με τη τρέχουσα φάση της 

επιδημίας. 

 

3. Περιορισμός επαφών 

 Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης 

 Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά) 

 Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε  

 Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.  

 Αποφυγή ομαδικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός της δομής 

 

4. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης: 

 Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων.  

 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού με σαπούνι και νερό, χρειάζεται  

συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, 

χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά-

απολυμαντικά όπως :  

 διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου  συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.50 % που 

πωλούνται έτοιμα στο εμπόριο 

Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται με τη διάλυση οικιακής χλωρίνης μέσα σε νερό σε 

αναλογία  100ml οικιακή χλωρίνη σε 1 λίτρο νερό. Απαιτούμενος χρόνος παραμονής 

του διαλύματος στην επιφάνεια 10 λεπτά ή 

 αλκοολούχα διαλύματα περιεκτικότητας σε αιθανόλη 70% (πωλούνται έτοιμα στο 

εμπόριο), για επιφάνειες ευαίσθητες προς τη χλωρίνη   

Παραμονή του διαλύματος αυτού επί των προς απολύμανση  επιφανειών 1 λεπτό. 

 Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού  πρέπει να γίνονται με χρήση  γαντιών και 

στολή            εργασίας. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των 

επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα 

κορονοϊού SARS-CοV-2 .  

 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 και στολή εργασίας. Η ορθή χρήση γαντιών περιγράφεται στο 

Παράρτημα 1. 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.   

 

5. Πρόσθετα προληπτικά μέτρα εντός των δομών φιλοξενίας  
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 Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν 

άμεσα τυχόν βλάβες. 

 Εξασφάλιση επάρκειας όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την 

εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και της αναπνευστικής υγιεινής από τους 

εργαζόμενους και τους φιλοξενούμενους 

- Υγρό σαπούνι σε κάθε νιπτήρα και χειροπετσέτες 

- Ποδοκίνητοι κάδοι που κλείνουν 

- Χαρτομάντηλα  

- Αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα 

 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.  

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

περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης. 

 Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης  

 Ανάρτηση έντυπων οδηγιών με της οδηγίες ατομικής υγιεινής  

 Πρόβλεψη για την απρόσκοπτη λειτουργία σε περίπτωση απουσίας κρίσιμου 

προσωπικού (αριθμητικά και ποιοτικά) 

 Παρακολούθηση των εξελισσόμενων επιδημιολογικών δεδομένων και σε 

περίπτωση επέκτασης της διασποράς του νέου κορονοϊού στην κοινότητα, 

επικαιροποίηση των μέτρων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 

Β. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων κορονοϊού SARS-

CοV-2  από παιδί ή  εργαζόμενο στις δομές: 

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο ιός μπορεί να προκαλέσει ήπια 

γριπώδη συμπτωματολογία όπως: 

 πυρετό 

 βήχα 

 δυσκολία στην αναπνοή 

 μυαλγίες 

 καταβολή 

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σοβαρή πνευμονία, σύνδρομο οξείας 

αναπνευστικής δυσχέρειας, σήψη και σηπτικό σοκ και θάνατος. Τα άτομα που ανήκουν 

σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη 

διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες, ανοσοανεπάρκεια) είναι πιθανότερο να 

εμφανίσουν σοβαρή νόσο. 

 

Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των φιλοξενούμενων παιδιών για ενδεχόμενα συμπτώματα 

λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος πριν την εισαγωγή και διαμονή τους στο χώρο. 
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Σε περίπτωση που φιλοξενούμενο παιδί ή εργαζόμενος εμφανίζει τα ανωτέρω 

συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού οι υπεύθυνοι της δομής θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με παιδίατρο ή παθολόγο και με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 

5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135, για δήλωση του ύποπτου κρούσματος 

και οδηγίες αντιμετώπισής του. Στην περίπτωση που ασθενής με ύποπτη ή 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη SARS-CοV-2  χρειάζεται να μεταφερθεί σε φορέα παροχής 

υπηρεσιών υγείας, ενημερώνεται άμεσα ο φορέας, το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ ώστε να ληφθούν 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης.  

 

Σε περίπτωση  παιδιού που ασθενήσει με ήπια συμπτωματολογία  και χωρίς σοβαρό 

υποκείμενο νόσημα, το παιδί  μπορεί να νοσηλευθεί στη δομή φιλοξενίας, εφόσον αυτό 

κριθεί δυνατό από τον ΕΟΔΥ. Επίσης οι συμπτωματικοί ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη 

νοσηλεία στο νοσοκομείο και λαμβάνουν εξιτήριο, μπορεί να συνεχίσουν τη θεραπεία 

στη δομή φιλοξενίας. Η απόφαση πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής κλινικής 

αξιολόγησης και αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες 

νοσηλείας στη δομή φιλοξενίας καθώς και τακτική (καθημερινή) και κατά προτίμηση 

άμεση επικοινωνία επαγγελματία υγεία με τους ασθενείς (Οδηγίες ΕΟΔΥ για φροντίδα 

ύποπτου κρούσματος στο σπίτι.) 

  

Σε περίπτωση παραμονής του ασθενούς στη δομή φιλοξενίας θα πρέπει να τηρούνται 

όλες οι οδηγίες για τη μείωση της πιθανότητας διασποράς:  

 

 Διαμονή του ασθενή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο που χρησιμοποιείται μόνο από 

αυτόν. 

 Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή στη δομή φιλοξενίας και καλός αερισμός 

των κοινόχρηστων χώρων.  

 Αποφυγή γευμάτων σε τραπεζαρία. Σίτιση στο δωμάτιο.  

 Περιορισμός των ατόμων που φροντίζουν τον ασθενή, ιδανικά ένα άτομο που δεν 

ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις. 

 Χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από το άτομο που φροντίζει τον ασθενή. 

Αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τη μάσκα. Η μάσκα απορρίπτεται όταν είναι 

εμφανώς λερωμένη ή βρεγμένη καθώς και μετά τη χρήση. Στη συνέχεια εφαρμόζεται 

υγιεινή των χεριών. 

 Εφαρμογή υγιεινής των χεριών μετά από κάθε επαφή με τον ασθενή ή το άμεσο 

άψυχο περιβάλλον του, πριν και μετά την προετοιμασία φαγητού, πριν το φαγητό 

και μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

 Χρήση χειροπετσετών μιας χρήσης μετά το πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι. 

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό χρήση υφασμάτινης πετσέτας, η οποία αντικαθίσταται 

όταν χρησιμοποιηθεί. 
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 Εφαρμογή αναπνευστικής υγιεινής από τον ασθενή (κάλυψη στόματος και μύτης 

κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος, χρήση απλής χειρουργικής μάσκας, 

χαρτομάντηλων ή εσωτερικού του αγκώνα) καθώς και υγιεινής των χεριών. Τήρηση 

απόστασης τουλάχιστον 1μ. από τους γύρω του τόσο κατά τη διάρκεια της 

μετάβασης στη νοσηλευτική μονάδα όσο και κατά τη διάρκεια της αναμονής για 

εξέταση 

 Προσεκτική απόρριψη των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της μύτης και 

του στόματος ή σχολαστικό πλύσιμο στην περίπτωση που αυτά δεν είναι μιας 

χρήσης. 

 Αποφυγή άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, ιδιαίτερα σάλιο, πτύελα ή άλλες 

αναπνευστικές εκκρίσεις και κόπρανα με γυμνά χέρια και εφαρμογή γαντιών μιας 

χρήσης. Ακολουθεί υγιεινή των χεριών. 

 Τοποθέτηση των μολυσματικών υλικών του ασθενή (πχ γάντια, μάσκες, 

χαρτομάντηλα) σε σακούλα που δένει μέσα στο δωμάτιο, πριν την απόρριψή τους 

μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 

 Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυσμένα αντικείμενα του ασθενή όπως πιάτα, 

ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες, σεντόνια, τα οποία μετά από σχολαστικό 

πλύσιμο επαναχρησιμοποιούνται. 

 Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων στο δωμάτιο του 

ασθενούς καθημερινά με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στη συνέχεια 

απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 1:10 

 Καθαρισμός της τουαλέτας καθημερινά με το ίδιο διάλυμα. 

 Τοποθέτηση λερωμένων ρούχων, πετσετών και κλινοσκεπασμάτων σε ξεχωριστό 

σάκο για τα άπλυτα με προσοχή, για αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα ρούχα. 

Πλύσιμο στο πλυντήριο με κοινό οικιακό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία 

(600 C – 900 C) και καλό στέγνωμα. 

 Τα σκεύη φαγητού των ασθενών να πλένονται ξεχωριστά των υπολοίπων ατόμων με 

ζεστό νερό και απορρυπαντικό από άτομο που φορά γάντια. 

 Χρήση γαντιών και ρόμπας μιας χρήσης κατά τη διάρκεια καθαρισμού επιφανειών 

και αποκομιδής λερωμένων με σωματικά υγρά ρούχων, πετσετών και 

κλινοσκεπασμάτων. Ακολουθεί υγιεινή των χεριών. 

 Παραμονή του ασθενή σε απομόνωση μέχρι την υποχώρηση των συμπτωμάτων και 

μετά από ιατρική εκτίμηση και αξιολόγηση. 

 Όλα τα μέλη της δομής φιλοξενίας θεωρούνται στενές επαφές και παρακολουθούν 

την υγεία τους. 

 

Διαχείριση στενών επαφών (εργαζόμενοι, λοιποί φιλοξενούμενοι) 

 

Άτομα που ήρθαν σε επαφή με ύποπτο για SARS-CοV-2  κρούσμα ή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα παρακολουθούν την υγεία τους από την ημέρα της τελευταίας επαφής και για 

14 ημέρες. Στην περίπτωση που  εμφανίσουν τα προαναφερόμενα συμπτώματα, θα 
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πρέπει να έρθουν άμεσα σε επαφή με τον ιατρό τους και τον ΕΟΔΥ. Σκόπιμη είναι η 

τακτική (καθημερινή) και κατά προτίμηση άμεση επικοινωνία των στενών επαφών με 

επαγγελματία υγείας για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. 

 

 Για όλο το διάστημα της παρακολούθησης (14 ημέρες) πρέπει να εφαρμόζονται τα 

παρακάτω: 

 Διαμονή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο που χρησιμοποιείται μόνο από το άτομο 

αυτό. 

 Περιορισμός όσων φροντίζουν το άτομο, ιδανικά ένα άτομο που δεν ανήκει σε 

ομάδα υψηλού κινδύνου (δηλαδή δεν είναι μεγάλης ηλικίας και δεν έχει χρόνιο 

νόσημα). 

 Δεν επιτρέπονται επισκέψεις. 

 Διαμονή των υπόλοιπων μελών της οικογένειας σε διαφορετικό δωμάτιο και εάν 

αυτό δεν είναι εφικτό, τήρηση απόστασης τουλάχιστο 2μ από το άτομο. 

 Περιορισμός των μετακινήσεων του ατόμου στο σπίτι, όσο είναι δυνατό. 

 Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων. 

 Καλό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά από κάθε επαφή με το άτομο ή το 

περιβάλλον του (δωμάτιο, αντικείμενα), πριν και μετά την προετοιμασία 

φαγητού, πριν το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας (πλύσιμο με νερό και 

σαπούνι ή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ανάλογα εάν τα χέρια είναι 

εμφανώς λερωμένα ή όχι). 

 Πάντα κάλυψη στόματος και της μύτης κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος. 

 Προσεκτική απόρριψη των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της μύτης 

και του στόματος, σχολαστικό πλύσιμο στην περίπτωση που αυτά δεν είναι μιας 

χρήσης. 

 Αποφυγή άμεσης επαφής με σωματικά υγρά του ασθενή, ιδιαίτερα σάλιο, 

πτύελα ή άλλες αναπνευστικές εκκρίσεις και κόπρανα με γυμνά χέρια και 

εφαρμογή γαντιών μιας χρήσης. Σωστή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. 

 Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυσμένα αντικείμενα του ασθενούς όπως 

πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, πετσέτες, σεντόνια τα οποία μετά από 

σχολαστικό πλύσιμο επαναχρησιμοποιούνται. 

 Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων στο δωμάτιο του 

ασθενούς καθημερινά με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στη 

συνέχεια απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 1:10. 

 Καθαρισμός της τουαλέτας καθημερινά με τον ίδιο τρόπο. 
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Στην περίπτωση που το άτομο εμφανίσει συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης (π.χ. 

πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, δυσκολία στην αναπνοή) καλεί άμεσα τον ιατρό του και τον 

ΕΟΔΥ   για να λάβει οδηγίες. 

 

Τα άτομα που θεωρούνται στενές επαφές πρέπει να έχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 

μετάβασης σε συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα εάν προκύψει ανάγκη: 

 Προηγούμενη ενημέρωση της νοσηλευτικής μονάδας που θα υποδεχτεί 

συμπτωματικό ασθενή πριν τη μετάβασή του 

 Χρήση από τον ασθενή απλής χειρουργικής μάσκας κατά τη μετάβαση του στη 

νοσηλευτική μονάδα 

 Μη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό 

όχημα με ανοιχτά τα παράθυρα ή ασθενοφόρο. 

 Εφαρμογή αναπνευστικής υγιεινής από τον ασθενή (κάλυψη στόματος και μύτης 

κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος, χρήση απλής χειρουργικής μάσκας, 

χαρτομάντηλων ή εσωτερικού του αγκώνα) καθώς και υγιεινής των χεριών. 

Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1μ. από τους γύρω του τόσο κατά τη διάρκεια 

της μετάβασης στη νοσηλευτική μονάδα όσο και κατά τη διάρκεια της αναμονής 

για εξέταση 

 Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που λερώθηκαν κατά τη διάρκεια 

της μετάβασης του ασθενούς στη νοσηλευτική μονάδα από αναπνευστικές 

εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και 

στη συνέχεια απολύμανση με  διάλυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 1:10. 

 

Γ. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα 

Σε περίπτωση παιδιών με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να υπάρχει τακτική 

επικοινωνία με τον ιατρό που παρακολουθεί το παιδί. Σε περίπτωση εμφάνισης 

συμπτωμάτων, η απόφαση για νοσηλεία εν αναμονή του αποτελέσματος είναι στην 

κρίση του υπεύθυνου ιατρού και βασίζεται στη κλινική εικόνα αλλά και το υποκείμενο 

νόσημα του ασθενή. Για αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα 

αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης 

και διασποράς του νέου κορονοϊού, όπως αναφέρονται ανωτέρω. 

    Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα Παραρτήματα προστασίας παιδιού 

των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, και όλες οι δομές παιδικής προστασίας 

από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα κλπ.) της 

χώρας. 

                                                                   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

                                                       ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
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Παράρτημα 1 

  

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 

ΑΔΑ: 6ΗΒΞ46ΜΤΛΚ-ΛΑΑ



 10 

Παράρτημα 2 

 

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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 
 
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με την παράκληση να ενημερωθούν  οι Δήμοι και μέσω 
αυτών οι δομές ΠαιδικήςΠροστασίας χωρικής τους αρμοδιότητας Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού δικαίου (Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα κλπ.): 
 
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
   Κατεχάκη 56 – Τ.Κ. 115 25 ΑΘΗΝΑ (cord_ada@attica.gr) 
 
2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 
   Σωκράτους 111 – Τ.Κ.413 36 ΛΑΡΙΣΑ (sintonistis@apdthest.gov.gr) 
 
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας 
    Β.Ηπείρου 20 – Τ.Κ. 45 445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ (gg@apdhp-dm.gov.gr) 
 
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
    και Ιονίου 
    Ν.Εθν.Οδός Πατρών – Αθηνών 158 
    Τ.Κ. 264 42 – ΠΑΤΡΑ (sintonistis@apd-depin.gov.gr) 
 
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
    Καθ.Ρωσίδη 11  
    Τ.Κ. 540 08 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (syntonistis@damt.gov.gr) 
 
6.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
     Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 
     Τ.Κ. 185 38 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ7.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
     Πλ.Κουντουριώτη – Τ.Κ. 71 202 -     ΗΡΑΚΛΕΙΟ (gg@apdaigaiou.gov.gr 
 

 
-  (Κ.Κ.Π.Π. προκειμένου να ενημερωθούν τα Παραρτήματα Παιδικής Προστασίας) :                            
1.  Κέντρο  Κοινωνικής  Πρόνοιας                                      
     Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας                                                 
     Και  Θράκης 
     Τέρμα Ιοκάστης                                                                  
     Τ. Κ. 654 04 - ΚΑΒΑΛΑ                                                                                                    
2.   Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
      Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
      Μεγ. Αλεξάνδρου 106  
      Τ.Κ. 531 00 - ΦΛΩΡΙΝΑ 
3.   Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
      Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
      7Ο Χιλ. οδού Λαγκαδά 
      Τ. Κ. 545 00 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4.   Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
      Περιφέρειας Ηπείρου 
       Νεομ. Γεωργίου 1 
       Συν. Πεντέλης 

mailto:cord_ada@attica.gr
mailto:sintonistis@apdthest.gov.gr
mailto:gg@apdhp-dm.gov.gr
mailto:sintonistis@apd-depin.gov.gr
mailto:syntonistis@damt.gov.gr
mailto:gg@apdaigaiou.gov.gr
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      Τ. Κ. 453 32 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
5.   Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
      Περιφέρειας Θεσσαλίας  
      Παπάγου 49 
      Τ. Κ. 415 00 – ΛΑΡΙΣΑ 
6.  Κέντρο Κοινωνικής  Πρόνοιας  
      Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων 
      Ιεράρχου  Μιχαλίτση 1 
     Τ. Κ.   291 00 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
7.   Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
      Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
      Ν. Πλαστήρα 7 
      Τ. Κ.  251 00 - ΑΙΓΙΟ  
 8.  Κέντρο  Κοινωνικής  Πρόνοιας 
      Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας 
      Δημοκρατίας  62 
      ΠΕΟ  Λαμίας  -  Λάρισας 
      Τ. Κ.  350 10 – ΔΟΜΟΚΟΣ 
9.   Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
      Περιφέρειας Αττικής 
      Τσόχα 5 
      Τ. Κ. 115 21 – ΑΘΗΝΑ 
10. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
      Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
      Ρ. Φεραίου 4  
      Τ.Κ. 851 00 - ΡΟΔΟ 
11.  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
       Περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου 
       Αγιάσος  
       Τ. Κ.  811 01 – ΛΕΣΒΟΣ 
12.  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  
       Περιφέρειας Κρήτης 
       Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 
       Τ. Κ. 714 10 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
13.  Κέντρο Παιδικής  Μέριμνας  
       Αρρένων  ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
       Παπάφη 33 
       Τ.Κ. 546 38 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                         

 -   Γραφείο  Προϊσταμένου  Γενικής  
           Διεύθυνσης  Κοιν.Αλληλεγγύης 
       -   Διεύθυνση  Προστασίας  ΑμεΑ 

 -   Διεύθυνση Προστασίας  Παιδιού & Οικογένειας  
           Τμήμα Α΄  
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