ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΡΟ ΤΟΝ ΚΟΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΕΦΟΝΗΡΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
8 Σεπτεμβρίου 2022
Σκοπόσ των παρακάτω οδθγιϊν είναι θ ενθμζρωςθ των παιδαγωγϊν κακϊσ και του
λοιποφ προςωπικοφ των βρεφικϊν, βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν τθσ
χϊρασ (και μζςω αυτϊν και των μακθτϊν και των οικογενειϊν τουσ) ςχετικά με τθ
λειτουργία των ςτακμϊν κατά τθν τρζχουςα περίοδο, τα μζτρα πρόλθψθσ τθσ
διαςποράσ του ιοφ, τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ
περιςτατικοφ φποπτου για λοίμωξθ COVID-19 και γενικά, τθν αςφαλι λειτουργία
των ςτακμϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πρόςφατα επιδθμιολογικά δεδομζνα και τα
χαρακτθριςτικά των παραλλαγϊν του ιοφ SARS-CoV-2 που επικρατοφν ςτθν
κοινότθτα.
Η φυςικι παρουςία ςτο ςχολείο είναι ςθμαντικι για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,
τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. Επιπλζον, οι
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ διδάςκοντεσ, θ ςυμμετοχι
ςτο παιχνίδι και τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν μεγάλθ ςθμαςία για τθν
κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, τθ ςωματικι και ψυχικι τουσ
υγεία. Η πλιρθσ λειτουργία του ςχολείου είναι εξίςου ςθμαντικι και για τουσ
εργαηόμενουσ γονείσ που ζτςι ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία.
Η αςφαλισ λειτουργία των βρεφικϊν, βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν Στακμϊν,
βαςίηεται ςτθ ςυςτθματικι εφαρμογι πολλαπλϊν μζτρων προφφλαξθσ που
λειτουργοφν ωσ ςφνολο:








διαςφάλιςθ υψθλισ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ των παιδαγωγϊν
/νθπιαγωγϊν και των μελϊν του λοιποφ προςωπικοφ. Ο εμβολιαςμόσ
αποτελεί το πιο ςθμαντικό μζτρο Δθμόςιασ Υγείασ για τον ζλεγχο τθσ
πανδθμίασ COVID-19 και τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του ιοφ SARS-CoV-2.
ςυςτινεται θ χριςθ κατάλλθλθσ προςτατευτικισ μάςκασ από όλα τα μζλθ
του προςωπικοφ, κακϊσ και από όλα τα άτομα που ειςζρχονται ςτο χϊρο
(π.χ προςωπικό τεχνικϊν/υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν). Η χριςθ τθσ μάςκασ
ενκαρρφνεται ςτισ δραςτθριότθτεσ που υπάρχει ςτενι επαφι μεταξφ του
προςωπικοφ και των παιδιϊν
ςυχνι και ορκι εφαρμογι υγιεινισ των χεριϊν (πλφςιμο με ςαποφνι και
νερό ι/και εφαρμογι αντιςθπτικοφ χεριϊν) και των κανόνων αναπνευςτικισ
υγιεινισ
ςυχνόσ αεριςμόσ των αικουςϊν, κακαριότθτα χϊρων και τακτικι εφαρμογι
απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ
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αποχι από κάκε δραςτθριότθτα του ςτακμοφ όςων εκδθλϊνουν πυρετό
ι/και άλλα ςυμπτϊματα ςυμβατά με COVID-19 και προςταςία παιδιϊν και
μελϊν του προςωπικοφ που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ
ςφςταςθ για διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου ςε όλα τα άτομα (παιδιά και
προςωπικό) που εμφανίηουν ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19
ςυςτθματικι διενζργεια εργαςτθριακϊν διαγνωςτικϊν ελζγχων ςτα μζλθ
του προςωπικοφ που δεν ζχουν εμβολιαςτεί ι ολοκλθρϊςει τον
εμβολιαςμό τουσ όπωσ ιςχφει για τουσ εργαηόμενουσ ςτον δθμόςιο και
ιδιωτικό τομζα.
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Α. Μζτρα προςταςίασ και πρόλθψθσ διαςποράσ του ιοφ SARS–CoV-2 ςε
Βρεφικοφσ, Βρεφονθπιακοφσ και Ραιδικοφσ Στακμοφσ
Α.1 Ενίςχυςθ εμβολιαςμοφ
Ο εμβολιαςμόσ ζναντι του ιοφ SARS-CoV-2 αποτελεί κεμελιϊδεσ μζτρο πρόλθψθσ
τθσ νόςου και περιοριςμοφ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ COVID-19.
Η επίτευξθ του υψθλότερου δυνατοφ επιπζδου εμβολιαςτικισ κάλυψθσ μεταξφ
των εργαηομζνων των Βρεφικϊν, Βρεφονθπιακϊν και Παιδικϊν Στακμϊν, αλλά και
μεταξφ των μελϊν των οικογενειϊν των παιδιϊν που φιλοξενοφνται/φοιτοφν ςε
αυτοφσ, αποκτά κεντρικό ρόλο, δεδομζνθσ τθσ ςτενισ ςυνφπαρξθσ και ςυχνά
άμεςθσ ςωματικισ επαφισ με παιδιά που δεν εντάςςονται ςτισ ςυςτάςεισ
εμβολιαςμοφ και θ πλθμμελισ ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ και
τιρθςθσ φυςικισ απόςταςθσ.
Α.2 Διενζργεια εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου ςε μθ εμβολιαςμζνουσ και
μθ νοςιςαντεσ εργαηομζνουσ
Τα μζλθ του προςωπικοφ των ςτακμϊν που δεν διακζτουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
νόςθςθσ ι εμβολιαςμοφ (όπωσ αυτό κακορίηεται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
νομοκετικζσ διατάξεισ), είναι απαραίτθτο να υποβάλλονται, με δικι τουσ δαπάνθ,
ςε εβδομαδιαίο εργαςτθριακό διαγνωςτικό ζλεγχο (ταχεία δοκιμαςία ανίχνευςθσ
αντιγόνου-rapid test ι μοριακό ζλεγχο-PCR) και να προςκομίηουν βεβαίωςθ
αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ ελζγχου προ τθσ ανάλθψθσ των κακθκόντων τουσ.
Α.3 Διενζργεια εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου
εργαηομζνουσ με ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19

ςε

παιδιά

και

Ανεξάρτθτα από τθν εμβολιαςτικι κατάςταςθ και το ιςτορικό προθγθκείςασ
λοίμωξθσ COVID-19, όλα τα άτομα (παιδιά και εργαηόμενοι) που εμφανίηουν
ςυμπτϊματα που μπορεί να εκδθλωκοφν ςτο πλαίςιο λοίμωξθσ COVID-19, κα
πρζπει να υποβάλλονται άμεςα ςε διαγνωςτικό ζλεγχο (αυτοδιαγνωςτικό ζλεγχοself test ι ταχεία δοκιμαςία ανίχνευςθσ αντιγόνου-rapid test ι μοριακό ζλεγχο-PCR)
Σθμειϊνεται ότι δεδομζνων των περιοριςμϊν που υφίςτανται ςτθν αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων των αυτοδιαγνωςτικϊν ελζγχων, αφενόσ μεν το αρνθτικό
αποτζλεςμα ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελεί λόγο χαλάρωςθσ των
εφαρμοηόμενων μζτρων, αφετζρου δε το κετικό αποτζλεςμα χρειάηεται
επιβεβαίωςθ.
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Α.4 Xριςθ μάςκασ
Παρά τθν ευρεία εφαρμογι του εμβολιαςμοφ ςτουσ εργαηόμενουσ των Βρεφικϊν,
Βρεφονθπιακϊν και Παιδικϊν Στακμϊν και δεδομζνου του μθ εμβολιαςμοφ των
παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτοφσ, είναι αναπόφευκτο να υπάρχει μικτόσ πλθκυςμόσ
πλιρωσ εμβολιαςμζνων και ανεμβολίαςτων ατόμων.
Λόγω αυτοφ του γεγονότοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν επικράτθςθ ςτελεχϊν του ιοφ
SARS-CoV-2 που χαρακτθρίηονται από αυξθμζνθ μεταδοτικότθτα, θ χριςθ
κατάλλθλθσ προςτατευτικισ μάςκασ από το ςφνολο των εργαηομζνων κακϊσ και
από επιςκζπτεσ, αν και είναι προαιρετικι, ενκαρρφνεται ςτουσ εςωτερικοφσ
χϊρουσ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ αυξθμζνθσ κυκλοφορίασ του ιοφ ςτθν κοινότθτα
κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ ςυρροϊν κρουςμάτων με λοίμωξθ του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ςτον χϊρο του ςτακμοφ. Η χριςθ τθσ μάςκασ
ενκαρρφνεται επίςθσ, κατά τθ μεταφορά με ςχολικό λεωφορείο όπωσ και κατά τισ
διαδικαςίεσ που απαιτοφν ςτενι επαφι των εργαηομζνων με τα μικρά παιδιά
(όπωσ εναγκαλιςμόσ, ςίτιςθ, αλλαγι πάνασ κλπ.)
Συςτινεται εφαρμογι τθσ μάςκασ από τουσ εργαηόμενουσ που ζχουν ζρκει ςε
επαφι με επιβεβαιωμζνο περιςτατικό COVID-19 για 10 θμζρεσ μετά τθν τελευταία
γνωςτι ζκκεςθ τουσ ςτον ιό.
*Σημειώνεται ότι η ςφςταςη για την εφαρμογή τησ μάςκασ ςε εςωτερικοφσ και
εξωτερικοφσ χώρουσ, επαναξιολογείται ςυςτηματικά και ανάλογα με τα
επιδημιολογικά δεδομζνα και την εκτίμηςη κινδφνου και οφζλουσ, ενδζχεται να
τροποποιηθεί.
Καταςτάςεισ κατά τισ οποίεσ θ χειλεανάγνωςθ είναι ςθμαντικι
Σε περιπτϊςεισ που θ χειλεανάγνωςθ είναι ςθμαντικι για τθν επικοινωνία ι/και τθν
εκπαίδευςθ των παιδιϊν (π.χ. λογοκεραπεία, κωφά παιδιά κλπ.), αντί για τθ ςυνικθ
μάςκα, μπορεί οι εκπαιδευτικοί να χρθςιμοποιοφν διαφανι ολοπρόςωπθ
προςτατευτικι προςωπίδα ι ειδικι υφαςμάτινθ μάςκα με διαφανζσ πρόςκιο
τμιμα ςτο μζροσ του ςτόματοσ.
Α.5 Μζτρα για τθν αποτροπι ειςαγωγισ του ιοφ ςτο χϊρο του Βρεφικοφ,
Βρεφονθπιακοφ και Ραιδικοφ Στακμοφ


Όλα τα παιδιά και τα μζλθ του προςωπικοφ που εμφανίηουν πυρετό ι/και
άλλα ςυμπτϊματα που μπορεί να εμφανιςτοφν ςε άτομα με λοίμωξθ COVID19, δεν πρζπει να προςζρχονται ςτον Βρεφικό, Βρεφονθπιακό ι τον Παιδικό
Στακμό. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυςτινεται θ επικοινωνία από τθν
οικογζνεια με ιατρό και εξατομικευμζνθ αξιολόγθςθ ςχετικά με τθν ζνδειξθ
εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου για τθν ανίχνευςθ του ιοφ.



Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ γονζων για τθ ςυμμόρφωςθ ςτθ
δζςμευςθ αυτι και τον εκ των προτζρων εναλλακτικό προγραμματιςμό.
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Επίςθσ, πρόβλεψθ για τθ διατιρθςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ του Στακμοφ
ςε περιπτϊςεισ απουςίασ του προςωπικοφ λόγω αςκζνειασ


Το προςωπικό που υποδζχεται τα παιδιά, πριν τθν προςζλευςθ το χϊρο
υποβάλλει ερωτιςεισ για να επιβεβαιϊςει τθν απουςία πυρετοφ ι/και
άλλων ςυμπτωμάτων και εκτιμά αδρά τθν υγεία των προςερχόμενων
παιδιϊν, και ςε περίπτωςθ υποψίασ προβλιματοσ ςυηθτά το κζμα με
γονζα/κθδεμόνα



Γονείσ/κθδεμόνεσ κα πρζπει να ενθμερϊνουν τον υπεφκυνο του Βρεφικοφ,
Βρεφονθπιακοφ ι Παιδικοφ Στακμοφ όταν υπάρχει περιςτατικό με
επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ COVID-19 ςτο οικογενειακό περιβάλλον και να
βρίςκονται ςε εγριγορςθ, ϊςτε ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ςυμπτωμάτων
ςυμβατϊν με COVID-19 ςτο παιδί, να γίνεται διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ.

Α.6 Τιρθςθ κανόνων ατομικισ υγιεινισ


Εκπαίδευςθ των παιδιϊν ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τθσ θλικίασ τουσ και
ςυςτθματικι εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν. Προχπόκεςθ είναι θ
εξαςφάλιςθ υποδομϊν και υλικϊν, όπωσ νιπτιρεσ με τρεχοφμενο νερό και
υγρό ςαποφνι κακϊσ και αλκοολοφχα αντιςθπτικά διαλφματα που κα
εφαρμόηονται πάντα με τθν επίβλεψθ ι με τθ βοικεια ενιλικα.



Η υγιεινι των χεριϊν πρζπει να εφαρμόηεται από παιδιά και προςωπικό
o Κατά τθν είςοδο ςτο χϊρο
o Πταν τα χζρια είναι εμφανϊσ λερωμζνα (ςαποφνι και νερό)
o Ρριν και μετά:
 Τθν προετοιμαςία ι τθ χοριγθςθ γεφματοσ
 Το γεφμα
 Τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ
o Μετά:
 Τθν επαφι με εκκρίςεισ ι ςωματικά υγρά
 Το παιχνίδι ςε εξωτερικό χϊρο
 Το χειριςμό απορριμμάτων
o

Το πλφςιμο των χεριϊν με υγρό ςαποφνι και νερό, για τουλάχιςτον
20 δευτερόλεπτα, κα ακολουκείται από προςεκτικό ςτζγνωμα με
χάρτινεσ χειροπετςζτεσ μιασ χριςθσ και απόρριψι τουσ ςτουσ
κάδουσ απορριμμάτων.

o

Εναλλακτικά, ςυςτινεται θ εφαρμογι αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ
διαλφματοσ, πάντα με τθν επίβλεψθ ι βοικεια του εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι διαδικαςία. Η υγιεινι
των χεριϊν για τουλάχιςτον 20 δευτερόλεπτα με χριςθ αλκοολοφχου
αντιςθπτικοφ διαλφματοσ, που κα βρίςκεται κοντά ςτθν είςοδο κάκε
αίκουςασ διδαςκαλίασ, κα πρζπει να εφαρμόηεται ςυχνά και ςε κάκε
περίπτωςθ που αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
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o

Συςτινεται θ εφαρμογι αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ διαλφματοσ πριν
και μετά τθ χριςθ εξοπλιςμοφ, όπωσ πλθκτρολόγιο υπολογιςτι, ςε
περίπτωςθ που αυτόσ είναι κοινόχρθςτοσ.

o

Τα αλκοολοφχα αντιςθπτικά πρζπει να φυλάςςονται μακριά από τα
παιδιά Νθπιαγωγείου, Παιδικοφ ι Βρεφονθπιακοφ Στακμοφ και να
χρθςιμοποιοφνται μόνο υπό επίβλεψθ, προσ αποφυγι του κινδφνου
δθλθτθρίαςθσ από αυτά.

o

Τιρθςθ των κανόνων αναπνευςτικισ υγιεινισ. Σε βιχα ι φτζρνιςμα,
κάλυψθ τθσ μφτθσ και του ςτόματοσ με το μανίκι ςτο φψοσ του
αγκϊνα ι με χαρτομάντιλο, απόρριψθ του χρθςιμοποιθμζνου
χαρτομάντιλου ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων και επιμελζσ πλφςιμο
των χεριϊν

o

Αποφυγι επαφισ χεριϊν με τα μάτια, τθ μφτθ και το ςτόμα για τθ
μείωςθ του κινδφνου μόλυνςθσ

o

Τα παιδιά δεν πρζπει να πίνουν νερό απευκείασ από τθ βρφςθ με το
ςτόμα, οφτε να χρθςιμοποιοφν κοινά ςκεφθ όπωσ ποτιρια και
μπουκάλια, ενϊ ςυνιςτάται το κάκε παιδί να ζχει ςτακερά το δικό
του ποτιρι ι παγοφρι.

o

Αποφυγι ςτενισ επαφισ, εφόςον αυτό είναι δυνατό, με
οποιοδιποτε άτομο εμφανίηει πυρετό ι ςυμπτϊματα από το
αναπνευςτικό, όπωσ βιχα ι πταρμό

o

Για τθν καλφτερθ εκπαίδευςθ των παιδιϊν, μπορεί να τοποκετοφνται
ςε διάφορουσ χϊρουσ του Στακμοφ αφίςεσ ι εικόνεσ με τον
ενδεδειγμζνο τρόπο εφαρμογισ των μζτρων ατομικισ υγιεινισ

o

Συνιςτάται θ χριςθ υφαςμάτινθσ μπλοφηασ εργαςίασ από το
προςωπικό των Βρεφικϊν, Βρεφονθπιακϊν και Παιδικϊν Στακμϊν θ
οποία πρζπει να πλζνεται ςυχνά (εάν είναι δυνατόν κακθμερινά) με
κοινό απορρυπαντικό ςε υψθλι κερμοκραςία (60° C).

Α.7 Μζτρα Ρεριβαλλοντικισ Υγιεινισ και Κακαριότθτασ/ Απολφμανςθσ


Αεριςμόσ: Η διαςφάλιςθ επαρκοφσ αεριςμοφ ςε όλουσ τουσ κλειςτοφσ
χϊρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μζςων μεταφοράσ των μακθτϊν,
ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ μολυςματικϊν ςταγονιδίων ςτον
αζρα και αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο για τθν πρόλθψθ τθσ μετάδοςθσ
του ιοφ SARS-CoV-2, ςε ςυνδυαςμό και με τα υπόλοιπα προλθπτικά μζτρα.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ, ςτθν ςχετικι εγκφκλιο του Υπουργείο Υγείασ (όπωσ
εκάςτοτε επικαιροποιείται): «Συςτάςεισ για τθν επαναλειτουργία των
εκπαιδευτικϊν μονάδων με ζμφαςθ ςτον εξαεριςμό των εςωτερικϊν χϊρων
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τουσ κατά τθ χειμερινι περίοδο με απϊτερο ςκοπό τον περιοριςμό τθσ
διαςποράσ του ιοφ SARS-CoV-2» ΑΔΑ: 6ΦΗΑ465ΦΥΟ-Ν79, Δ1/ΓΠ 986/08-012021 και «Επικαιροποίθςθ τθσ Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 Εγκυκλίου Διευκρινίςεισ για τθ χριςθ κλιματιςμοφ κατά τθ κερινι περίοδο»
03/08/2020,
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/05/klimatistikaegkyklios-20200803.pdf))
Οδθγίεσ κακαριςμοφ και εφαρμογισ απολυμαντικϊν ςε επιφάνειεσ
o Στο Παράρτθμα ΙΙ περιλαμβάνονται λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθ
διαδικαςία κακαριςμοφ και εφαρμογισ απολυμαντικϊν ςε
επιφάνειεσ και εξοπλιςμό.
o Επιςθμαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται θ απολφμανςθ με ψεκαςμό ι
εκνζφωςθ των εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν χϊρων, ςφμφωνα και με τισ
ςυςτάςεισ
του
Παγκόςμιου
Οργανιςμοφ
Υγείασ
(https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfectionof-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19).

Ενίςχυςθ των προγραμμάτων κακαριότθτασ χϊρων και κακαριςμοφ ι/και
εφαρμογισ απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ, αντικείμενα και εξοπλιςμό


Κακαριότθτα ςε χϊρουσ, επιφάνειεσ και αντικείμενα:
o

παραςκευισ και χοριγθςθσ γευμάτων (πριν και μετά κάκε χριςθ)

o

φιλοξενίασ και δραςτθριοτιτων

o

ςυχνά αγγιηόμενεσ επιφάνειεσ, παιχνίδια

o

τουαλζτεσ

o

χϊρουσ ξεκοφραςθσ και φπνου



Προςπάκεια εξαςφάλιςθσ κατά το δυνατόν εξοπλιςμοφ και παιχνιδιϊν
ατομικισ χριςθσ (π.χ. ατομικι καςετίνα με μολφβια και μαρκαδόρουσ). Ο
εξοπλιςμόσ και τα παιχνίδια που χρθςιμοποιοφνται από περιςςότερα παιδιά
(πάντα τθσ ίδιασ μικρισ ομάδασ) πρζπει να περιορίηονται ςτο ελάχιςτο.



Τακτικόσ κακαριςμόσ παιχνιδιϊν και αντικειμζνων:
o

Για τθν κακθμερινι κακαριότθτα παιχνιδιϊν που δεν ζχουν ζρκει ςε
επαφι με ςωματικά υγρά και εκκρίςεισ των παιδιϊν ςυςτινεται
πλφςιμο με ςαποφνι/ απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. Τα παιχνίδια
μποροφν να τοποκετοφνται ςε ςκεφοσ με ςαπουνόνερο μακριά από
τα παιδιά, να κακαρίηονται επιμελϊσ με τριβι ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ
και ςτθ ςυνζχεια να ςτεγνϊνουν πριν τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ
τθν επομζνθ.
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o

Παιχνίδια και αντικείμενα που ζχουν ζρκει ςε επαφι με τθ ςτοματικι
κοιλότθτα ι άλλεσ ςωματικζσ εκκρίςεισ των παιδιϊν πρζπει να
πλζνονται με ςαποφνι/ απορρυπαντικό και νερό, και κατόπιν, αφοφ
ξεπλυκοφν και ςτεγνϊςουν, να γίνεται εφαρμογι απολυμαντικοφ.

o

Ωσ απολυμαντικό μπορεί να χρθςιμοποιείται αλκοολοφχο διάλυμα
70-90%, μαντθλάκι εμποτιςμζνο με αικυλικι αλκοόλθ 70% ι άλλο
απολυμαντικό με εγκεκριμζνθ από τον ΕΟΦ μικροβιοκτόνο/ ιοκτόνο
δράςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ ςυμβατότθτά του με το υλικό
καταςκευισ των παιχνιδιϊν. Στισ περιπτϊςεισ χριςθσ απολυμαντικοφ
χρειάηεται ξζβγαλμα με νερό και ςτζγνωμα πριν τθ χριςθ των
παιχνιδιϊν/ αντικειμζνων από τα παιδιά.

o

Τα βιβλία και τα άλλα είδθ από χαρτί που χρθςιμοποιοφνται δεν
χρειάηονται ειδικό κακαριςμό ι εφαρμογι απολυμαντικοφ.

Απομάκρυνςθ παιχνιδιϊν που δεν πλζνονται/ απολυμαίνονται ςυχνά (π.χ.
υφαςμάτινα, λοφτρινα). Παιχνίδια που δεν πλζνονται/ απολυμαίνονται ΔΕΝ
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται

ΡΟΣΟΧΗ!


Τα είδθ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ πρζπει να βρίςκονται μακριά από τα
παιδιά



Καλόσ αεριςμόσ και πρόλθψθ ειςπνοισ ερεκιςτικϊν και πικανϊσ τοξικϊν
ουςιϊν κατά τον κακαριςμό/ εφαρμογι απολυμαντικοφ
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Β. Αρχζσ διαχείριςθσ φποπτων ι επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν λοίμωξθσ
COVID-19 Βρεφικοφσ, Βρεφονθπιακοφσ και Ραιδικοφσ Στακμοφσ
Β.1 Διαχείριςθ παιδιοφ ι εργαηόμενου που εκδθλϊνει ςυμπτϊματα φποπτα για
λοίμωξθ COVID-19
Εάν ζνα παιδί που φοιτά ςε Βρεφικό, Βρεφονθπιακό ι Παιδικό Στακμό εκδθλϊςει
ςυμπτϊματα που μπορεί να εμφανιςτοφν ςε παιδί με λοίμωξθ COVID-19 (βλ.
Παράρτθμα I, εκτόσ του χϊρου του Στακμοφ, παραμζνει ςτο ςπίτι και ειδοποιείται
ο Στακμόσ με ευκφνθ των γονζων/κθδεμόνων.
Εάν ζνα παιδί ι εργαηόμενοσ εμφανίςει ςυμπτϊματα που μπορεί να εμφανιςτοφν
ςε λοίμωξθ COVID-19 (βλ. Παράρτθμα I), όταν βρίςκεται ςτον Στακμό, γίνονται τα
παρακάτω εκ μζρουσ του Υπευκφνου COVID-19:
o Επικοινωνία με τθν οικογζνεια για παραλαβι του παιδιοφ
o Απομόνωςθ του παιδιοφ ι του εργαηόμενου ςτον ειδικό
προκακοριςμζνο και καλά αεριηόμενο χϊρο του ςτακμοφ, ζωσ τθν
αποχϊρθςθ του
o Εφαρμογι υγιεινισ χεριϊν και αναπνευςτικισ υγιεινισ
o Χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ από το προςωπικό
o Επιμελισ κακαριςμόσ του χϊρου και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε
επιφάνειεσ μετά τθν αναχϊρθςθ του παιδιοφ με χριςθ εξοπλιςμοφ
ατομικισ προςταςίασ.
Το άτομο που ζχει ςυμπτϊματα, φςτερα από ιατρικι αξιολόγθςθ και ςε ςυνεννόθςθ
με τον κεράποντα ιατρό, ςυςτινεται να υποβλθκεί ςε εργαςτθριακό διαγνωςτικό
ζλεγχο για COVID-19 με ταχφ τεςτ ανίχνευςθσ αντιγόνου του ιοφ SARS-CoV-2 (rapid
test) ι με μοριακό τεςτ (PCR).
Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, το άτομο παραμζνει ςε απομόνωςθ κατ’ οίκον
(εφόςον κρίνεται από τον ιατρό ότι θ κατάςταςι του δεν απαιτεί νοςθλεία ςε
νοςοκομείο)
Εάν θ ιατρικι αξιολόγθςθ οδθγιςει ςτο ςυμπζραςμα ότι δεν προκφπτουν ενδείξεισ
λοίμωξθσ COVID-19, τότε το παιδί μπορεί να επιςτρζψει ςτον Στακμό και εφόςον
ζχει ςυμπλθρωκεί ζνα 24ωρο απυρεξίασ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικοφ). Για τθν
επιςτροφι δεν είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ.
Β.2 Διαχείριςθ εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ COVID-19 ςε
Βρεφικοφσ, Βρεφονθπιακοφσ και Ραιδικοφσ Στακμοφσ
Σε περίπτωςθ κετικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου με ταχφ τεςτ
ανίχνευςθσ αντιγόνου του ιοφ SARS-CoV-2 (rapid test) ι με μοριακό τεςτ (PCR):
Γονζασ/κθδεμόνασ του παιδιοφ ι το μζλοσ του προςωπικοφ ενθμερϊνει άμεςα τον
υπεφκυνο διαχείριςθσ COVID-19 ι/και τον/τθν διευκυντι /τρια του Στακμοφ για το
κετικό αποτζλεςμα του διαγνωςτικοφ τεςτ για COVID-19.
Ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ COVID-19 του Στακμοφ:
Φροντίηει να γίνει ενδελεχισ κακαριςμόσ και τοπικι εφαρμογι απολυμαντικοφ
ςτισ επιφάνειεσ των χϊρων όπου κινικθκε το κροφςμα
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Απομόνωςη εργαςτηριακά επιβεβαιωμζνων περιςτατικών COVID-19
Το παιδί ι ο εργαηόμενοσ που είναι επιβεβαιωμζνο κροφςμα COVID-19 πρζπει να
απομακρυνκεί από τον Στακμό και να παραμείνει ςε απομόνωςθ για τουλάχιςτον 5
θμζρεσ. Ημζρα 0 κεωρείται θ θμζρα ζναρξθσ ςυμπτωμάτων ι θ θμζρα λιψθσ του
κετικοφ δείγματοσ, εάν πρόκειται για αςυμπτωματικό περιςτατικό.
Η απομόνωςθ του αςκενοφσ γίνεται κατ’ οίκον (εκτόσ εάν θ κατάςταςθ τθσ υγείασ
του επιβάλλει νοςθλεία ςε νοςοκομείο). Κατά τθ διάρκεια τθσ απομόνωςθσ, το
παιδί ι ο εργαηόμενοσ με επιβεβαιωμζνθ COVID-19 πρζπει:





Να απζχει και από όλεσ τισ εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και από
κάκε άλλθ «ανεπίςθμθ» μετακίνθςθ ι επαφι με άτομα εκτόσ του οικιακοφ
περιβάλλοντοσ (π.χ. περίπατοι ι παιχνίδι ζξω, ςυναντιςεισ με άλλουσ κλπ.).
Να αποφεφγει με τθ μεγαλφτερθ δυνατι αυςτθρότθτα κάκε επαφι με
ευάλωτα άτομα που ανικουν ςε ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου για ςοβαρι
νόςο.
Να λαμβάνει ςυςτθματικά μζτρα προφφλαξθσ κατά τθν επαφι του με τα
άτομα που διαμζνουν μαηί του ςτθν ίδια κατοικία https://eody.gov.gr/neoskoronaios-covid-19/).

Επιςτροφή ςτον ςταθμό εργαςτηριακά επιβεβαιωμζνων περιςτατικών COVID-19
Μετά τθν παρζλευςθ των 5 θμερϊν απομόνωςθσ, τα άτομα που ιταν
επιβεβαιωμζνα περιςτατικά COVID-19, μποροφν να επιςτρζψουν ςτον ςτακμό,
εφόςον ζχει παρζλκει ζνα 24ωρο από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ
λιψθ αντιπυρετικϊν) ΚΑΙ τα υπόλοιπα ςυμπτϊματα ζχουν βελτιωκεί (ςυμπτϊματα
όπωσ θ ανοςμία και θ απϊλεια γεφςθσ μπορεί να επιμζνουν για εβδομάδεσ ι και
μινεσ και ςυνεπϊσ δε κα πρζπει να κακορίηουν τθν απόφαςθ για παράταςθ τθσ
απομόνωςθσ). Σε περίπτωςθ που ςτο διάςτθμα του 5θμζρου, ο πυρετόσ δεν ζχει
υποχωριςει και τα ςυμπτϊματα δεν ζχουν βελτιωκεί, θ διάρκεια τθσ απομόνωςθσ
παρατείνεται (ζωσ τθν ςυμπλιρωςθ 24ϊρου απυρεξίασ χωρίσ χριςθ αντιπυρετικϊν
και τθν βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων) και αναηθτείται ιατρικι αξιολόγθςθ από τον
κεράποντα ιατρό.
(Σε περίπτωςθ αςκενϊν με πολφ ςοβαρι νόςο ι
ανοςοκαταςτολι μπορεί το απαιτοφμενο διάςτθμα από τθν ζναρξθ των
ςυμπτωμάτων να φκάςει τισ 20 θμζρεσ, ςφμφωνα με τθν γνϊμθ του κεράποντοσ
ιατροφ).
Για τθν επάνοδο ςτον Στακμό των επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν, εφόςον
πλθροφνται οι παραπάνω προχποκζςεισ, δεν απαιτείται θ διενζργεια
εργαςτθριακοφ ελζγχου (π.χ. ταχεία δοκιμαςία ανίχνευςθσ αντιγόνου- rapid test- ι
μοριακοφ ελζγχου, ι αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου -self test-) και δεν είναι
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ.
Εάν, ωςτόςο, παρά τισ ςυςτάςεισ γίνει νζο μοριακό τεςτ που ζχει κετικό
αποτζλεςμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο το άτομο να μθν επιςτρζψει ςτο ςχολείο
εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραπάνω παραγράφου (δθλ. παρζλευςθ
5 θμερϊν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων και πάροδοσ ενόσ 24ϊρου απυρεξίασ
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και βελτίωςθ των άλλων ςυμπτωμάτων, με τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ ςε πολφ
ςοβαρι νόςο ι ανοςοκαταςτολι). (Αυτό ιςχφει γιατί ο ιόσ μπορεί να ανιχνεφεται με
μοριακό ζλεγχο για αρκετό χρονικό διάςτθμα μετά τθν ανάρρωςθ, παρότι το άτομο
δεν είναι μεταδοτικό.)
Ραιδαγωγοί ι άλλα μζλθ του προςωπικοφ που είναι εργαςτθριακά
επιβεβαιωμζνα περιςτατικά COVID-19, μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου απομόνωςθσ
και τθν επιςτροφι τουσ ςτον Στακμό κα πρζπει, για τισ επόμενεσ 5 θμζρεσ (τθν 6θ
θμζρα ζωσ τθν 10θ θμζρα), εκτόσ από τθ ςχολαςτικι εφαρμογι των κανόνων
υγιεινισ, να εφαρμόηουν μάςκα, κατά προτίμθςθ υψθλισ αναπνευςτικισ
προςταςίασ (τφπου Ν95, KN95, FFP2 ι ιςοδφναμθσ) ι διπλι μάςκα.
Β.3 Μζτρα για τον ζλεγχο τθσ διαςποράσ του ιοφ SARS-CoV-2 ςε περίπτωςθ
εμφάνιςθσ επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων ςε Βρεφικοφσ, Βρεφονθπιακοφσ και
Ραιδικοφσ Στακμοφσ
Συςτινεται εντατικοποίθςθ των μζτρων πρόλθψθσ διαςποράσ του ιοφ ςτον Στακμό,
ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ και των οικογενειϊν των παιδιϊν
και αυξθμζνθ επαγρφπνθςθ για τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ ατόμων που ενδεχομζνωσ
εκδθλϊςουν ςυμπτϊματα ςυμβατά με νόςο COVID-19.
Κάκε άτομο (παιδί ι εργαηόμενοσ) που εκδθλϊνει ςυμπτϊματα ςυμβατά με νόςο
COVID-19, κα πρζπει να απομονϊνεται, να μθν προςζρχεται ςτον Στακμό και να
υποβάλλεται προαιρετικά (ανάλογα με τθν ιατρικι αξιολόγθςθ) ςε εργαςτθριακό
διαγνωςτικό ζλεγχο
Οι εκπαιδευτικοί και τα μζλθ του προςωπικοφ που είναι ςτενζσ επαφζσ
επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ ςτον Βρεφικό, Βρεφονθπιακό, Ραιδικό Στακμό ι
ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον: ςυςτινεται να τθροφν τα μζτρα ατομικισ
προςταςίασ, να χρθςιμοποιοφν μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (τφπου
Ν95, KN95, FFP2 ι ιςοδφναμθσ) ι διπλι μάςκα και να παρακολουκοφν τθν υγεία
τουσ για εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ των 10 θμερϊν.
Ραιδιά που είναι ςτενζσ επαφζσ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ ςτον Βρεφικό,
Βρεφονθπιακό, Ραιδικό Στακμό ι ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον: ςυςτινεται
να αποφεφγουν με τθ μεγαλφτερθ δυνατι αυςτθρότθτα κάκε επαφι με ευάλωτα
άτομα που ανικουν ςε ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου για ςοβαρι νόςο και να
παρακολουκείται ςτενά θ υγεία τουσ για τυχόν εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων που
μπορεί να εμφανιςτοφν ςε άτομο με COVID-19.
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ΡΑΑΤΗΜΑ I
Κλινικά κριτιρια χαρακτθριςμοφ παιδιοφ ωσ φποπτου κροφςματοσ COVID-19
Ζνα τουλάχιςτον από τα παρακάτω ςυμπτϊματα:
- πυρετόσ (Θ > 37,5oC) με ι χωρίσ ςυνοδά ςυμπτϊματα
- βιχασ
- δφςπνοια
- ανοςμία/αγευςία με αιφνίδια ζναρξθ
- γαςτρεντερικά ςυμπτϊματα (κοιλιακό πόνο, διάρροια, ζμετοσ, ναυτία)
- πονοκζφαλο
- πονόλαιμο
- μυαλγίεσ
- καταβολι δυνάμεων

με ι χωρίσ πυρετό

ΚΑΙ
απουςία εναλλακτικισ διάγνωςθσ (π.χ. ςτρεπτοκοκκικι αμυγδαλίτιδα, ουρολοίμωξθ
κλπ.)
Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ ςυμπτωματολογίασ ςυςτινεται, οι γονείσ να
επικοινωνοφν με τον κεράποντα παιδίατρο για ιατρικι αξιολόγθςθ τθσ
ςυμπτωματολογίασ.

12

Διανομή
μέσω
'ΙΡΙΔΑ
' με
UID: 6329940070128e28a87f1dd3 στις
26/09/22 08:15

ΡΑΑΤΗΜΑ II
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ
ΕΟΔΥ
Ο κακαριςμόσ και θ εφαρμογι απολυμαντικϊν μειϊνουν τον κίνδυνο διαςποράσ
λοιμϊξεων, απομακρφνοντασ και ςκοτϊνοντασ, αντίςτοιχα, τουσ μικροοργανιςμοφσ
από τισ επιφάνειεσ. Συνεπϊσ, θ ςυχνι, κακθμερινι και ςυςτθματικι κακαριότθτα
και εφαρμογι απολυμαντικϊν ςτισ επιφάνειεσ και τον εξοπλιςμό των ςχολικϊν
μονάδων κρίνεται κομβικισ ςθμαςίασ για τθ διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19.
1. Διαδικαςία κακθμερινισ κακαριότθτασ και εφαρμογισ απολυμαντικϊν














Οι χϊροι των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων κα πρζπει να αερίηονται καλά α/
ςτα διαλείμματα και κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων εφόςον το
επιτρζπουν οι κλιματικζσ ςυνκικεσ, και β/ πριν και κατά τθ διάρκεια του
κακαριςμοφ τουσ.
Οι ςυχνά αγγιηόμενεσ επιφάνειεσ κα πρζπει να κακαρίηονται ςυχνότερα από
ότι ςυνικωσ και κυρίωσ μεταξφ τθσ χριςθσ από διαφορετικοφσ μακθτζσ. Θα
πρζπει να περιορίηεται θ κοινι χριςθ επιφανειϊν ι/και αντικειμζνων,
εφόςον είναι εφικτό, ι αυτζσ/αυτά κα πρζπει να κακαρίηονται και να
απολυμαίνονται μεταξφ διαφορετικϊν χρθςτϊν.
Οι επιφάνειεσ κακαρίηονται με ςαποφνι και νερό ι απορρυπαντικό και νερό,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία. Το καλό
τρίψιμο είναι απαραίτθτο για τθν απομάκρυνςθ των ρφπων και των
μικροοργανιςμϊν.
Στισ επιφάνειεσ που χρθςιμοποιοφνται ι αγγίηονται ςυχνά ακολουκεί, μετά
τον κακαριςμό, εφαρμογι απολυμαντικοφ. Συνικεισ επιφάνειεσ που
χρθςιμοποιοφνται ι αγγίηονται ςυχνά είναι: τουαλζτεσ, βρφςεσ, πόμολα,
τραπζηια ι πάγκοι εργαςίασ κοινισ χριςθσ, κουπαςτι ςκάλασ, κουμπιά ςε
αςανςζρ ι κουδοφνια, διακόπτεσ θλεκτρικοφ, πλθκτρολόγια ι ςυςκευζσ
τθλεφϊνου κοινισ χριςθσ, ζδρεσ εκπαιδευτικϊν ι κρανία όταν οι χριςτεσ
τουσ εναλλάςςονται κ.ά..
Για τθν εφαρμογι απολυμαντικοφ πρζπει να ζχει προθγθκεί κακαριςμόσ τθσ
επιφάνειασ, ξζβγαλμά τθσ με νερό και ςτζγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο
ςωςτόσ χρόνοσ εφαρμογισ του απολυμαντικοφ είναι απαραίτθτα για τθν
καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν.
Γνωςτζσ απολυμαντικζσ ουςίεσ είναι το υποχλωριϊδεσ νάτριο (χλωρίνθ) και
θ αικυλικι αλκοόλθ (κακαρό οινόπνευμα, προςοχι όχι μπλε φωτιςτικό
οινόπνευμα). Στο εμπόριο κυκλοφοροφν και άλλα απολυμαντικά με
βακτθριοκτόνο και ιοκτόνο δράςθ εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επίςθσ ςτο εμπόριο κυκλοφοροφν εγκεκριμζνα από τον
ΕΟΦ προϊόντα με κακαριςτικζσ και απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ ταυτόχρονα.
Συςτινεται θ εφαρμογι απολυμαντικοφ διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ
νατρίου (οικιακι χλωρίνθ) ςε ςυγκζντρωςθ 0.1% (=1000 ppm διακζςιμου
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χλωρίου), δθλαδι αραίωςθ 1:50 (20ml:1000ml) όταν θ αρχικι ςυγκζντρωςθ
τθσ χλωρίνθσ είναι 5%, για τουλάχιςτον 1 λεπτό, θ οποία είναι
αποτελεςματικι για τθν καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν. Το διάλυμα
υποχλωριϊδουσ νατρίου πρζπει να ετοιμάηεται πριν από τθ χριςθ του και
να χρθςιμοποιείται εντόσ 24 ωρϊν. Εναλλακτικά, μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν αλκοολοφχα διαλφματα με 70%-90% ςυγκζντρωςθ
αικυλικισ αλκοόλθσ για τουλάχιςτον 1 λεπτό.
Ο κακαριςμόσ ι/και θ εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ ι εξοπλιςμό
που χαρακτθρίηονται ωσ ευαίςκθτεσ/οι κα πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Οι επιφάνειεσ δεν κα πρζπει να αγγίηονται μζχρι να ςτεγνϊςουν από τον
κακαριςμό ι/και τθν εφαρμογι του απολυμαντικοφ.
Κακαριςμόσ και εφαρμογι απολυμαντικοφ κα πρζπει να γίνεται και ςτον
εξοπλιςμό κακαριότθτασ πολλαπλϊν χριςεων (π.χ. κάδοι ςφουγγαρίςματοσ,
ςφουγγαρίςτρεσ) μετά από κάκε χριςθ. Συνιςτάται θ χριςθ ξεχωριςτοφ
εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ μεταξφ των τουαλετϊν και των υπόλοιπων χϊρων
(γραφεία, τάξεισ, κ.ά.).
Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται
από ι κοντά ςε μακθτζσ και θ χριςθ τουσ πρζπει να γίνεται πάντα ςε χϊρο
που αερίηεται επαρκϊσ, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ ειςπνοι τυχόν
ανακυμιάςεων από το προςωπικό ι/και τουσ μακθτζσ.
Το προςωπικό κακαριότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του πρζπει να
φορά ςτολι/ρόμπα εργαςίασ και γάντια μιασ χριςεωσ, τα οποία κα πρζπει
να αλλάηει τακτικά. Μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν κα πρζπει να
ακολουκεί υγιεινι των χεριϊν (πλφςιμο με νερό και ςαποφνι ι εφαρμογι
αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ για 20 δευτερόλεπτα) και, αφοφ τα χζρια
ςτεγνϊςουν καλά, να χρθςιμοποιείται νζο ηευγάρι γαντιϊν. Πρόςκετοσ
εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ, όπωσ μάςκα, προςτατευτικά γυαλιά και
αδιάβροχθ ποδιά, μπορεί να χρειάηεται κατά τθν παραςκευι διαλυμάτων,
ανάλογα με το κακαριςτικό/απολυμαντικό που χρθςιμοποιείται και τθ
διαδικαςία κακαριςμοφ, για τθν προςταςία του προςωπικοφ κακαριότθτασ,
ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνοσ πιτςιλίςματοσ.
Κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ πρζπει να αποφεφγεται ο ψεκαςμόσ, θ
πρόκλθςθ πιτςιλίςματοσ και το ςικωμα ι θ ανάδευςθ ςκόνθσ (π.χ.
ςκοφπιςμα, τίναγμα μοκζτασ, χαλιοφ ι άλλων μαλακϊν υλικϊν).
Η ςτολι/ρόμπα εργαςίασ κα πρζπει να πλζνεται τακτικά και να μθν τινάηεται
πριν το πλφςιμό τθσ.

2. Οδθγίεσ κακαριςμοφ και εφαρμογισ απολυμαντικοφ μετά από επιβεβαιωμζνο
περιςτατικό COVID-19


Ο χϊροσ ι οι χϊροι (π.χ. γραφεία, τουαλζτα, κοινόχρθςτοι χϊροι, αίκουςεσ,
τραπεηαρία) που χρθςιμοποιικθκαν από το επιβεβαιωμζνο περιςτατικό με
COVID-19, κα πρζπει να αερίηονται με φρζςκο αζρα για τουλάχιςτον 1 ϊρα
και μετά να ακολουκεί κακαριςμόσ και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε όλεσ
τισ επιφάνειεσ και τον εξοπλιςμό.
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Οι επιφάνειεσ κακαρίηονται με ςαποφνι και νερό ι απορρυπαντικό και νερό,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία. Το καλό
τρίψιμο είναι απαραίτθτο για τθν απομάκρυνςθ των ρφπων και των
μικροοργανιςμϊν.
Στισ επιφάνειεσ, μετά τον κακαριςμό, το ξζβγαλμα με νερό και το ςτζγνωμα,
ακολουκεί εφαρμογι απολυμαντικοφ. Το καλό τρίψιμο και ο ςωςτόσ χρόνοσ
εφαρμογισ του απολυμαντικοφ είναι απαραίτθτα για τθν καταςτροφι των
μικροοργανιςμϊν.
Γνωςτζσ απολυμαντικζσ ουςίεσ είναι το υποχλωριϊδεσ νάτριο (χλωρίνθ) και
θ αικυλικι αλκόολθ (κακαρό οινόπνευμα, προςοχι όχι μπλε φωτιςτικό
οινόπνευμα). Στο εμπόριο κυκλοφοροφν και άλλα απολυμαντικά με
εγκεκριμζνθ από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) βακτθριοκτόνο και
ιοκτόνο δράςθ.
Συνιςτάται θ εφαρμογι απολυμαντικοφ διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ
νατρίου (οικιακι χλωρίνθ) ςε ςυγκζντρωςθ 0.1% (=1000 ppm διακζςιμου
χλωρίου), δθλαδι αραίωςθ 1:50 (20ml:1000ml) όταν θ αρχικι ςυγκζντρωςθ
τθσ χλωρίνθσ είναι 5%, για τουλάχιςτον 1 λεπτό, θ οποία είναι
αποτελεςματικι για τθν καταςτροφι των μικροοργανιςμϊν. Το διάλυμα
υποχλωριϊδουσ νατρίου πρζπει να ετοιμάηεται πριν από τθ χριςθ του και
να χρθςιμοποιείται εντόσ 24 ωρϊν. Εναλλακτικά, μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν αλκοολοφχα διαλφματα με 70%-90% ςυγκζντρωςθ
αικυλικισ αλκοόλθσ για τουλάχιςτον 1 λεπτό.
Ο κακαριςμόσ ι/και θ εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ ι εξοπλιςμό
που χαρακτθρίηονται ωσ ευαίςκθτεσ/οι κα πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με
τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
Οι επιφάνειεσ δεν κα πρζπει να αγγίηονται μζχρι να ςτεγνϊςουν από τον
κακαριςμό και τθν εφαρμογι του απολυμαντικοφ.
Ο εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ, όπου αυτό είναι εφικτό, ςυνιςτάται να είναι μίασ
χριςεωσ (π.χ. πανιά κακαριότθτασ). Ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ που είναι
πολλαπλϊν χριςεων (π.χ. κάδοι ςφουγγαρίςματοσ, ςφουγγαρίςτρεσ) πρζπει
να κακαρίηεται και να γίνεται εφαρμογι απολυμαντικοφ μετά από κάκε
χριςθ. Συνιςτάται θ χριςθ ξεχωριςτοφ εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ μεταξφ
των τουαλετϊν και των υπόλοιπων χϊρων (γραφεία, τάξεισ, κ.ά.).
Το προςωπικό κακαριότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του πρζπει να
φορά τον απαραίτθτο εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ πάνω από τθ
ςτολι/ρόμπα, ο οποίοσ αποτελείται από:
o Χειρουργικι μάςκα
o Αδιάβροχθ ρόμπα με μακριά μανίκια, μίασ χριςθσ (ι υγροαπωκθτικι
ρόμπα με μακριά μανίκια και επιπρόςκετα πλαςτικι ποδιά)
o Γάντια μίασ χριςθσ
o Προςτατευτικά γυαλιά
Το προςωπικό κακαριότθτασ κα πρζπει να αλλάηει τακτικά τα γάντια. Μετά
τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν κα πρζπει να ακολουκεί υγιεινι των χεριϊν
(πλφςιμο με ςαποφνι και νερό ι εφαρμογι αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ για
20 δευτερόλεπτα) και αφοφ τα χζρια ςτεγνϊςουν καλά να χρθςιμοποιείται
νζο ηευγάρι γαντιϊν.
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Πρζπει να ακολουκείται ο ςωςτόσ και αςφαλισ τρόποσ εφαρμογισ,
αφαίρεςθσ και απόρριψθσ του εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ με ςυχνι
υγιεινι χεριϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ: https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf, https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/covid-19-maska.pdf

Γενικζσ επιςθμάνςεισ












Ο κακαριςμόσ των επιφανειϊν με ςαποφνι και νερό ι απορρυπαντικό και
νερό απομακρφνει τουσ ρφπουσ και τουσ μικροοργανιςμοφσ από τισ
επιφάνειεσ. Η εφαρμογι απολυμαντικϊν καταςτρζφει τουσ εναπομείναντεσ
μικροοργανιςμοφσ που ζχουν επιμολφνει επιφάνειεσ και αντικείμενα,
μειϊνοντασ ακόμα περαιτζρω τον κίνδυνο διαςποράσ του ιοφ .
Η χλωρίνθ δεν πρζπει να αναμειγνφεται με αμμωνία και άλλου είδουσ
απορρυπαντικά/ κακαριςτικά.
Θα πρζπει να ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι ςχετικά με τθν
αραίωςθ των απολυμαντικϊν με νερό, το χρόνο εφαρμογισ τουσ, το χρόνο
αεριςμοφ του χϊρου, τθν αποκικευςι τουσ κακϊσ και τον ςυνιςτϊμενο
εξοπλιςμό προςταςίασ του προςωπικοφ κακαριότθτασ.
Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ πρζπει να φυλάςςονται πάντα
μακριά από τα παιδιά.
Κατά τθ χριςθ κακαριςτικϊν και απολυμαντικϊν το προςωπικό
κακαριότθτασ κα πρζπει να αποφεφγει τθν ειςπνοι τουσ και τθν άμεςθ
επαφι με το δζρμα με τθ χριςθ γαντιϊν και το πλφςιμο των χεριϊν με
ςαποφνι και νερό για τουλάχιςτον 20 δευτερόλεπτα.
Η παραςκευι των απολυμαντικϊν (π.χ. αραίωςθ χλωρίνθσ κλπ.) πρζπει να
γίνεται ςε χϊρο που αερίηεται καλά, και κατ’ αυτιν το προςωπικό κα πρζπει
να φορά ελαςτικά γάντια, αδιάβροχθ ποδιά και κλειςτά παποφτςια για
προςταςία από τα χθμικά που περιζχονται. Η χριςθ προςτατευτικϊν
γυαλιϊν και μάςκασ μπορεί να είναι επίςθσ απαραίτθτα εάν υπάρχει
κίνδυνοσ πιτςιλίςματοσ.
Ο προαφλιοσ χϊροσ κακαρίηεται με ςαποφνι και νερό ι κοινά
απορρυπαντικά και νερό.
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