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Εισαγωγή 
 

Το Δεκέμβριο 2019 εμφανίστηκε στην Κίνα ένας νέος κορωνοϊός ο 
οποίος ονομάστηκε severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) και ο οποίος προκαλεί την αναπνευστική λοίμωξη coronavirus disease 
2019 (COVID-19). Ο ιός SARS-CoV-2 εξαπλώθηκε παγκόσμια προκαλώντας 
πανδημία.  

Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα διαγνώσθηκε στις 26 Φεβρουαρίου και 
ακολούθησε επιδημία από λοίμωξη COVID-19. Στο πλαίσιο της πανδημίας και 
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να αποτελέσουν εστίες διασποράς 
του ιού και επομένως αναζωπύρωσης της επιδημίας.   

Τα μέτρα και οι οδηγίες που αναλύονται στον παρόν Υγειονομικό  
Πρωτόκολλο  για τη λειτουργία  της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν 
οριστεί μετά από μελέτη σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, οδηγιών και 
εγκυκλίων των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Παιδείας και αποτελούν 
υποχρεωτικά ή και προτεινόμενα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
εργαζόμενοι.  

Το παρόν υγειονομικό πρωτόκολλο θα επικαιροποιείται κάθε φορά που 
θα κρίνεται απαραίτητο από την Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Εφαρμογής του. 
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Οργανωτικά μέτρα 
 

Τα κάτωθι οργανωτικά μέτρα θεωρούνται επιβεβλημένα: 
1. Τήρηση των απαιτήσεων απόστασης (1,5 μέτρο μεταξύ εργαζομένων,  

φοιτητών  και κοινού) και αποφυγή συγκέντρωσης σε κλειστούς χώρους, 
μέσω της λήψης οργανωτικών μέτρων (όπως π.χ. διαρρύθμιση γραφείων, 
αποσυμφόρηση γραφείων με πολλούς εργαζόμενους).  

       Όπου η προαναφερόμενη αποσυμφόρηση δεν είναι εφικτή, 
προτείνεται στις Πρυτανικές Αρχές η λήψη απόφασης για υιοθέτηση 
εναλλακτικών μεθόδων οργάνωσης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
και της εξ αποστάσεως εργασίας. Αναδιοργάνωση θέσεων εργασίας ή 
λήψη τεχνικών μέτρων όπου οι θέσεις εργασίας γειτνιάζουν μεταξύ τους. 

2. Εφαρμογή κλιμακωτής  προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.  
3. Πραγματοποίηση συνεργασιών και εκδηλώσεων με εναλλακτικούς 

τρόπους (τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης). Σε περιπτώσεις 
συνεδριάσεων που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με άλλα μέσα, 
πραγματοποίηση σε χώρο όπου πληρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων, επαρκής αερισμός χώρου και υποχρεωτική χρήση 
μάσκας.  

4. Αποφυγή επισκέψεων και άσκοπων μετακινήσεων μεταξύ των γραφείων.  
5.  Ρύθμιση της πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους για αποφυγή 

συνωστισμού και τήρηση ασφαλούς απόστασης.  
6. Αποφυγή συναλλαγών κοινού με φυσική παρουσία. Συνίσταται η 

εξυπηρέτηση του φοιτητικού πληθυσμού και του κοινού είτε τηλεφωνικά 
είτε ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία 
κάποιου σε διοικητική υπηρεσία, αυτή πρέπει να γίνεται κατόπιν 
οριστικοποιημένου ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή ο διοικητικός 
υπάλληλος υποχρεούται να έχει ενημερώσει τον φύλακα και να έχει 
δώσει το όνομα του συναλλασσόμενου προκειμένου να του επιτραπεί η 
είσοδος στους χώρους των διοικητικών υπηρεσιών της ΑΣΚΤ.  

7. Έλεγχος της εισόδου στις εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτες), οι οποίες 
θα πρέπει να διατηρούνται καθαρές και σε καλή κατάσταση σύμφωνα με 
τις υγειονομικές διατάξεις, να αερίζονται επαρκώς κατά τη χρήση, και να 
είναι κλειδωμένες. Η είσοδος θα γίνεται μόνο από το διοικητικό 
προσωπικό που έχει κλειδί εισόδου. 

8. Λειτουργία κυλικείου σύμφωνα με τις διατάξεις. 
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Μέτρα υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ) 

 
Ενημέρωση όλων των μελών του διοικητικού προσωπικού καθώς και των 

μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, φοιτητικός πληθυσμός, 
κοινό) και δημοσιοποίηση του παρόντος υγειονομικού πρωτοκόλλου. 

Η ΑΣΚΤ υποχρεούται στη μέριμνα και την εφαρμογή των ακόλουθων 
μέτρων: 
o Η παροχή στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ) βαρύνει την ΑΣΚΤ. Ως ΜΑΠ ορίζονται τα γνωστά 
Μέσα Ατομικής Προστασίας, ήτοι η μάσκα (χειρουργική μιας χρήσης ή 
υφασμάτινη πολλαπλών χρήσεων), γάντια μιας χρήσης και η χρήση 
ασπίδας προσώπου.  

o Ο ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του υγειονομικού υλικού και υλικού 
καθαριότητας. Θα είναι υπεύθυνος για την προμήθεια όλων των 
απαραίτητων μέσων καθαρισμού και απολύμανσης: μάσκες, γάντια, 
αντισηπτικά, κρεμοσάπουνα, χειροπετσέτες, καθαριστικά και 
απολυμαντικά. Επιπλέον θα υποδεικνύει την σωστή και λελογισμένη 
χρήση των διαθέσιμων πόρων (πχ. αντισηπτικά) δεδομένου ότι προφανώς 
δεν είναι ανεξάντλητοι και σε πολλές περιπτώσεις, λόγω πιθανών 
ελλείψεων, υπάρχει δυσκολία στην άμεση προμήθειά τους. 

o Διάθεση αντισηπτικών διαλυμάτων σε όλους τους χώρους εργασίας. 
o Καθημερινός και διαρκής αερισμός εργασιακών χώρων. 
o Τακτική απολύμανση των επιφανειών των γραφείων υποδοχής φοιτητικού 

πληθυσμού και κοινού. Προσθήκη προστατευτικών plexiglass στα γραφεία 
που υποδέχονται κοινό και προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης για την 
τήρηση απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των συναλλασσόμενων. 
Κατάλληλη τοποθέτηση και διάταξη επίπλων/γραφείων και ορθή 
διαχείριση των εν αναμονή συναλλασσόμενων με στόχο την αποφυγή 
συνωστισμού και τη μείωση χρόνου αναμονής για την εξυπηρέτηση τους. 

o Διάθεση αντισηπτικού διαλύματος στον οδηγό του υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου και χρήση αυτού τόσο από τον οδηγό όσο και από τους 
επιβαίνοντες. Ο οδηγός αποφεύγει τις χειραψίες και υποχρεούται όπως 
μεριμνά για τον φυσικό αερισμό του οχήματος. 

o Συντήρηση κλιματιστικών σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας (Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠοικ. 26635/23.04.2020 – 
ΑΔΑ:6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ). 

o Συστηματική απολύμανση χώρων, ειδικά χώρων υγιεινής. 
o Προμήθεια σκεπαστών κάδων απορριμμάτων για την απόρριψη ΜΑΠ σε 

χώρους που θα υποδείξει ο Τεχνικός Ασφαλείας. 
o Σύνταξη εγγράφου και κοινοποίηση αυτού στους φύλακες των πυλών 

εισόδου της ΑΣΚΤ (εργαζόμενοι σε συνεργαζόμενη εταιρία φύλαξης) με 
οδηγίες για: (α) τον έλεγχο των εισερχομένων και επικοινωνία με αρμόδια 
υπηρεσία για την ύπαρξη προγραμματισμένου ραντεβού, (β) τη διαχείριση 
παραλαβής δεμάτων και αλληλογραφίας, και (γ) την είσοδο προμηθευτών 
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(επικοινωνία με αρμόδια υπηρεσία για την ύπαρξη προγραμματισμένης 
παράδοσης υλικών/παραγγελίας). 

o Ενημέρωση όλων των μελών του διοικητικού προσωπικού επί των  
βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού και κατάλληλη 
εκπαίδευση, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  

o Δημοσιοποίηση του παρόντος υγειονομικού πρωτοκόλλου και ανάρτηση 
αυτού στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ και τοιχοκόλληση αυτού στα κτηριακά 
συγκροτήματα της ΑΣΚΤ (επί των οδών Πατησίων 42, Ιουλιανού και 
Πειραιώς 256). 

 
 
 
 

Βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού. 
 

o Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό και χρήση αντισηπτικού 
με αλκοόλη. 

o Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή 
φταρνίσματος με χαρτομάντιλο εναλλακτικά στο μέσα μέρος του αγκώνα.  

o Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας, σε 
σκεπαστό κάδο.  

o Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής και ανταλλαγής 
αντικειμένων ή χρήσης κοινόχρηστων αντικειμένων. Σε περίπτωση που 
απαιτείται να γίνει χρήση κοινόχρηστου αντικειμένου, επιμελής 
καθαρισμός αυτού προ της χρήσης.  

o Τήρηση απόστασης από τους συναδέλφους τους ή τρίτους. 
o Χρήση μάσκας και τήρηση τυχόν άλλων μέτρων βάσει των εκάστοτε και 

κατά περίπτωση σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων. 

o Συστήνεται η καθημερινή θερμομέτρηση των μελών του διοικητικού 
προσωπικού με τη δική τους ατομική ευθύνη. 

o Χρήση μεμβράνης οικιακής χρήσης στα πληκτρολόγια των η/υ (στην 
περίπτωση που η χρήση του η/υ γίνεται από περισσότερα τους ενός 
ατόμου·  και αντικατάσταση της μεμβράνης για κάθε νέο χρήστη. 

o Προκειμένου να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η προστασία της υγείας 
των εργαζομένων, λαμβάνονται αυξημένα μέτρα προστασίας για τους 
εργαζόμενους που, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ 
έχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 (ευπαθείς 
ομάδες, ως ορίζονται και στην υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/18.09.20 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
καθορισμού ομάδων αυξημένου κινδύνου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 
4011, ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956). Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, 
ενδεικτικά, η χωροταξική διευθέτηση, η αλλαγή θέσης εργασίας, η εξ 
αποστάσεως εργασία και κάθε άλλη, σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις 
και τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, δυνατότητα. 
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Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει η διαχείριση των θεμάτων 
αυτών να γίνεται με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα, 
διαφυλάσσοντας τα προσωπικά δεδομένα. Μέριμνα θα πρέπει επίσης να 
ληφθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εργασιακού άγχους και 
ψυχικής υγείας που ενδέχεται να προκύψουν σε εργαζόμενους, λόγω της 
παρούσας συγκυρίας. Συνεργασία με ψυχολόγους για ψυχολογική 
ενίσχυση των εργαζόμενων με τη συμβολή ειδικών επαγγελματιών όπου 
αυτό κριθεί αναγκαίο. 

o Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων ανά τμήμα και 
αναπληρωτή του και σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας για την 
παρακολούθηση και την εφαρμογή του παρόντος υγειονομικού 
πρωτοκόλλου. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί ένα 
μέλος εκ των Πρυτανικών Αρχών ή ο Κοσμήτορας του Ιδρύματος, ενώ τα 
δύο άλλα μέλη θα συμπληρωθούν από έναν διοικητικό υπάλληλο (που δεν 
ανήκει στις ευπαθείς ομάδες) για το κτηριακό συγκρότημα επί της οδού 
Πειραιώς 256 και έναν για το κτηριακό συγκρότημα επί της οδού 
Πατησίων 42, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη όλων των 
προαναφερόμενων.  
     Ο υπεύθυνος ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την 
έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης 
COVID-19. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης και 
εφαρμογής του παρόντος υγειονομικού πρωτοκόλλου μπορούν να ζητούν 
τη συμβολή Ιατρού και του Τεχνικού Ασφαλείας της ΑΣΚΤ, όποτε αυτό 
κριθεί απαραίτητο. 
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Διαδικασία Διαχείρισης κρούσματος 

Εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια εμφανίσει συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19 
o Επικοινωνία με την οικογένεια/κηδεμόνα/ή με πρόσωπο επικοινωνίας 

σε έκτακτη ανάγκη. 
o Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη,  

και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. 
o Εφαρμογή υγιεινής  χεριών και αναπνευστικής υγιεινής. 
o Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, 

ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα 
προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών 
υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων). 

o Επιμελής αερισμός και καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή 
απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του φοιτητή με 
χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

o Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, 
εφόσον εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα 
πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

o Εν αναμονή του αποτελέσματος, παραμένει σε απομόνωση και κατ’ 
οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Ίδρυμα  
συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.  

 
Εάν κάποιος διοικητικός υπάλληλος, εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος 
του προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19 

 Αποχώρηση από το χώρο  όταν είναι εφικτό. 
 Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος 

ιατρού, εφόσον τα συμπτώματα είναι  συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα 
πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εκπαιδευτικός, ο διοικητικός 
υπάλληλος ή άλλο προσωπικό παραμένει σε απομόνωση και σε κατ’ 
οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ συνεχίζεται 
κανονικά  η λειτουργία του  Ιδρύματος. 

 
Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό: 

o Ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ. Σε  περίπτωση  θετικού  κρούσματος  
αναλαμβάνει  να  ενημερώσει  ο  ΕΟΔΥ. 

Email:  generalsecretary@civilprotection.gr, σ’ αυτό   το  email  στέλνουν  οι  συγγενείς  
(άτομα  που  έχουν  έρθει  σε στενή   επαφή   με  το  επιβεβαιωμένο  κρούσμα)  αίτημα  για  
να  καλύψουν  τις  ημέρες  άδειας  καραντίνας  για  την  εργασία  τους. 

 

mailto:generalsecretary@civilprotection.gr
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o Ο ΕΟΔΥ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
επικοινωνεί με τον υπεύθυνο  για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση 
και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος. Σε περίπτωση 
εργαζόμενου με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19, αυτός/αυτή μπορεί 
να επιτρέψει στην υπηρεσία μετά την πάροδο τουλάχιστον δεκατέσσερων 
(14) ημερών από την πρώτη μέρα των συμπτωμάτων και εφόσον είναι 
απύρετος για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) ώρες με πλήρη ύφεση των 
συμπτωμάτων του, χωρίς να χρειάζεται αντιπυρετικά. Για την επάνοδό 
του/της δεν απαιτείται δεύτερος εργαστηριακός έλεγχος με μοριακό τεστ. 

o Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής του παρόντος υγειονομικού 
πρωτοκόλλου προβαίνει σε αναγνώριση και καταγραφή όλων των στενών 
επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος στην υπηρεσία. Δηλ. στις 
επαφές που ανήκουν στην ίδια διοικητική υπηρεσία ή ήρθαν σε επαφή με 
το κρούσμα κατά το τελευταίο 48ωρο. 

o Ενδελεχής αερισμός, καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού 
στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα. 

o Τα άτομα που θα χαρακτηριστούν στενές επαφές θα απομακρυνθούν με 
οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν 
εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 
ημέρες. Για τα απαραίτητα μέτρα στην περίπτωση εκπαιδευτικού με 
θετικό τεστ ο οποίος/η οποία έχει έρθει σε επαφή με περισσότερα άτομα 
ή τμήματα, θα πρέπει να γίνεται ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου. 
Γίνεται ενδελεχής αερισμός, καθαρισμός και τοπική εφαρμογή 
απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα. 

o Σε περίπτωση εμφάνισης δύο κρουσμάτων ενημερώνεται άμεσα ο 
Πρύτανης και η Σύγκλητος της ΑΣΚΤ προκειμένου να λάβουν μέτρα 
ενίσχυσης και ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής 
διερεύνησης που θα γίνει και την εκτίμηση κινδύνου για την συγκεκριμένη 
περίπτωση, θα αποφασιστεί το εύρος εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου 
σε περισσότερα άτομα. 

o Σε περίπτωση εμφάνισης τριών ή και περισσοτέρων επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων, με συμπτωματική ή ασυμπτωματική λοίμωξη εντός 
χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε έχουμε ορισμό 
συρροής κρουσμάτων. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση του 
κινδύνου, εξατομικευμένα σε κάθε περίπτωση, θα αποφασιστεί το εύρος 
εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου, αλλά και πιθανότατα η διακοπή 
λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών. 

 
Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό 
Ο/Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του/της μετά την 
πάροδο τουλάχιστο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη 
αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του. 
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Οδηγίες για τη λειτουργία του κυλικείου 
o Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους 

γενικούς κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής 
(π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή 
αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά τον χειρισμό τροφίμων, 
εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών κλπ.). 

o Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα 
προφύλαξης για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση 
εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση 
προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν 
υπάρχει συνωστισμός κλπ.). 

o Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της 
εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι 
υποχρεωτική. 

o Το κυλικείο πρέπει να διαθέτει μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι 
συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε 
ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό 

o Πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις κατά την αναμονή για 
εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις 
προβλεπόμενες αποστάσεις). 

o Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των  πελατών 
κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι 
απαραίτητη. Στο κυλικείο εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται 
πάντα χρήση μάσκας. 

o Συνιστάται να χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη 
συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη  του γεύματος. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 

 

Γιατί οι άνθρωποι φορούν μάσκες αυτήν την περίοδο; 
o Γιατί ο νέος κορωνοϊός ή αλλιώς SARS-CoV-2 μπορεί να  προκαλέσει 

λοίμωξη του αναπνευστικού και άλλες εκδηλώσεις  της νόσου COVID-19. 
o Γιατί η λοίμωξη αυτή μπορεί να μην προκαλέσει συμπτώματα ή τα συμπτώματα 

να είναι πολύ ήπια. Μερικοί όμως άνθρωποι, όπως αυτοί που έχουν αυξημένο 
κίνδυνο (π.χ. μεγάλης ηλικίας), μπορεί να νοσήσουν πολύ σοβαρά, να 
χρειαστούν μακρόχρονη νοσηλεία στο νοσοκομείο ή να κινδυνεύσει και η ζωή 
τους. 

o Γιατί, παρά το γεγονός ότι οι ομάδες ατόμων που νοσούν σοβαρά είναι συνήθως 
άτομα που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας ή είναι μεγάλης ηλικίας, καμιά 
φορά μπορεί να νοσήσουν σοβαρά ακόμη και νεαρά σε ηλικία άτομα ή παιδιά 
που δεν έχουν πρόβλημα υγείας 

o Γιατί ακόμη και άτομα που δεν έχουν συμπτώματα μπορούν να μεταδώσουν 
τον ιό μέσω των σταγονιδίων που εκπέμπονται όταν μιλούν, τραγουδούν και 
ιδιαίτερα όταν φτερνίζονται ή βήχουν. 

o Γιατί η μετάδοση του ιού είναι πολύ εύκολη όταν η απόστασή μας είναι 
μικρότερη από ενάμιση μέτρο. 

 
Γιατί η μάσκα είναι ένα δυνατό όπλο για να περιορίσουμε τη 
διασπορά του νέου κορωνοϊού; 
o Γιατί περιορίζει την έκθεση μας στα σταγονίδια των άλλων που «φιλοξενούν» τον 

ιό στο φάρυγγα τους και έτσι μπορεί να μας προφυλάξει από το να κολλήσουμε κι 
εμείς τον ιό. 

o Γιατί προστατεύει τους γύρω μας από τον ιό που πιθανόν έχουμε εμείς στο 
φάρυγγα μας, ακόμη και χωρίς να έχουμε συμπτώματα. 

o Γιατί η χρήση μάσκας από όλους μας θα αποτρέψει νέο μεγάλο κύμα 
πανδημίας και την ανάγκη για τη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην 
περιοχή όπου ζούμε. 

o Γιατί η μάσκα, η διατήρηση απόστασης από τους άλλους και η υγιεινή 
των χεριών είναι το χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωή μας. 

 
 

Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας 
α. Πώς φοράω τη μάσκα 
o Πριν εφαρμόσω τη μάσκα στο πρόσωπό μου: 

 Πλένω προσεκτικά τα χέρια μου με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 
μισό λεπτό. Ξεπλένω με τρεχούμενο νερό, σκουπίζω τα χέρια με 
χειροπετσέτα μιας χρήσης, κλείνω με αυτήν την βρύση και την πετάω 
στον κάδο απορριμμάτων, ή  



 

12 

 Τρίβω καλά τα χέρια με αλκοολούχο αντισηπτικό υγρό μέχρι αυτό να 
στεγνώσει. ΔΕΝ ξεχνώ κανένα σημείο των χεριών και επιμένω ανάμεσα 
στα δάκτυλα.  

 Με στεγνά και καθαρά χέρια αφαιρώ τη καθαρή μάσκα μου από το σακουλάκι 
που τη φυλάω, πιάνοντάς τη από το λαστιχάκι. Φέρνω τη μάσκα προσεκτικά 
στο πρόσωπό μου ώστε η ανοιχτόχρωμη πλευρά (εσωτερική) να ακουμπήσει τη 
μύτη και το στόμα μου κρατώντας το λαστιχάκι ακόμη με το χέρι. 

 Με το άλλο χέρι εφαρμόζω το ένα λάστιχο στο αυτί μου και με αργή και 
προσεκτική κίνηση περνάω το δεύτερο λάστιχο και στο άλλο αυτί. 

 Όταν τοποθετήσω και τα δύο λαστιχάκια στα αυτιά μου, φέρνω τα 
δάκτυλά μου στις δύο πλευρές της μύτης και πιέζω το έλασμα που έχει η 
μάσκα ώστε να αγκαλιάσει τη μύτη μου και συνεχίζω την απαλή κίνηση προς 
και πάνω στα ζυγωματικά μου. 

 Τραβώ με ήπιες κινήσεις τη μάσκα από την κάτω πλευρά ώστε να 
ξεδιπλώσει και να αγκαλιάσει το πηγούνι μου. 

 Ελέγχω ότι η μάσκα έχει εφαρμόσει καλά στο πρόσωπό μου και την 
νιώθω άνετα. Δοκιμάζω να μιλήσω για να καταλάβω ότι όταν χρειαστεί 
να το κάνω, αυτή δεν θα πέσει από τη μύτη μου. 

 Θυμάμαι πάντα ότι εάν η μάσκα δεν εφαρμόζει απόλυτα στο στόμα και 
την μύτη μου και αφήνει κενά στο πρόσωπο μου δεν προσφέρει 
προστασία, αντιθέτως απλά με δυσκολεύει. 

Tip!!Κάντε εφαρμογή μπροστά στον καθρέπτη τις πρώτες φορές ώστε να είστε 
σίγουροι για τις κινήσεις όταν δεν θα έχετε αυτήν την δυνατότητα. 
 
β. Πως χειρίζομαι τη μάσκα – τα ΠΡΕΠΕΙ... 
o Φορώ μάσκα σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν 

υπάρχει συνωστισμός. 
o Φορώ μάσκα που δεν είναι χαλαρή στο πρόσωπό μου. 
o Χρησιμοποιώ πάντα καθαρή και χωρίς φθορές μάσκα. 
o Φυλάω τη μάσκα σε καθαρό σακουλάκι πριν την φορέσω. 
o Τοποθετώ τη μάσκα μέσα στο σακουλάκι κρατώντας την από το ένα λάστιχο. 
o Τοποθετώ την κάθε μάσκα σε ξεχωριστό σακουλάκι. 
o Έχω πάντα μαζί μου στο σχολείο τουλάχιστον δύο μάσκες (σε ξεχωριστά 

σακουλάκια η καθεμιά). 
o Αφαιρώ τη μάσκα από το πρόσωπό μου τραβώντας ταυτόχρονα και τα δύο 

λαστιχάκια. 
o Τρίβω τα χέρια μου με αντισηπτικό διάλυμα μετά την αφαίρεση της μάσκας. 
o Χειρίζομαι σωστά τη μάσκα που θέλω να αφαιρέσω για λίγο: αφαιρώ τη 

μάσκα όπως περιεγράφηκε παραπάνω, την κρατώ από τα λαστιχάκια και την 
διπλώνω με την εσωτερική πλευρά προς τα μέσα, την τοποθετώ στο 
σακουλάκι της. 

o Πλένω κάθε μέρα τις μάσκες που έχω χρησιμοποιήσει την ίδια μέρα 
o Πλένω τη μάσκα καλά, στο χέρι ή σε πλυντήριο, χρησιμοποιώ νερό σε υψηλή 

θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C, και όταν στεγνώσει τη σιδερώνω καλά και την 
τοποθετώ σε καθαρό σακουλάκι. 
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o Η μάσκα είναι το πιο προσωπικό μου αντικείμενο. 
Tip!!Χρησιμοποιείτε σακουλάκια μεγαλύτερων διαστάσεων από τη μάσκα 
για να διευκολύνονται οι κινήσεις σας. Τα σακουλάκια τροφίμων είναι μια 
εύκολη λύση. 

 
γ. Πώς χειρίζομαι τη μάσκα –τα ΔΕΝ … 
o Δεν αφαιρώ τη μάσκα μου όταν βρίσκομαι σε εσωτερικούς χώρους ή σε 

εξωτερικούς χώρους όταν η απόσταση είναι μικρότερη του ενάμιση μέτρου 
από άλλο άτομο 
Αυτές ακριβώς είναι οι καταστάσεις που χρειάζεται να προστατευτώ με τη 
μάσκα. 

o Δεν κατεβάζω την μάσκα όταν θέλω να μιλήσω σε κάποιον. 
Όταν μιλάω απελευθερώνονται σταγονίδια, αυτή τη διαδικασία θέλω να 
σταματήσω με τη χρήση της μάσκας. 

o Δεν αγγίζω το μπροστινό μέρος της μάσκας 
Η μάσκα συγκρατεί σταγονίδια που φέρουν τον ιό, έτσι ο ιός μπορεί να 
περάσει στα χέρια μου και στη συνέχεια να αγγίξω και να μολύνω το πρόσωπό μου 
και άλλα αντικείμενα και επιφάνειες. 

o Δεν αφήνω την μάσκα να πέσει από τη μύτη μου 
Εάν κατέβει η μάσκα και θέλω να τη διορθώσω, πιέζω ξανά το έλασμα και 
τραβώ σε καλύτερη θέση τα λαστιχάκια. Εφαρμόζω υγιεινή των χεριών 
αμέσως μετά από αυτήν την κίνηση. 

o Δεν κατεβάζω τη μάσκα στο πηγούνι μου ούτε αφήνω έξω μύτη ή στόμα 
Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνω την προστασία που δίνει η μάσκα, ενώ η 
εξωτερική πλευρά της μάσκας βρίσκεται πολύ κοντά στο στόμα μου και 
υγραίνεται. Επιπλέον όταν την ανεβάσω θα επιμολύνω τα χέρια μου και το 
πρόσωπό μου. 

o Δεν φορώ μάσκα που νιώθω υγρή 
Η υγρή μάσκα δυσκολεύει την αναπνοή και παύει να προσφέρει προστασία. 

o Δεν φορώ μάσκα που είναι βρώμικη ή έχει φθορές (σχισίματα ή οπές) 
Η βρώμικη μάσκα είναι περισσότερο επικίνδυνη παρά προστατευτική, ενώ η 
φθαρμένη δεν προστατεύει και δίνει ψευδές αίσθημα ασφάλειας. 

o Δεν μοιράζομαι τη μάσκα μου με κανέναν άλλο, ακόμη και εάν αυτός είναι το 
πιο κοντινό μου άτομο, και δεν την αφήνω εκτεθειμένη στα αγγίγματα άλλων  

o Η κοινή χρήση ή η ανταλλαγή μάσκας δεν επιτρέπεται. Αν γίνει, σημαίνει 
αυτόματα ότι μοιράζομαι με άλλον τα μικρόβια που αυτή έχει συγκρατήσει. 

o Δεν αφήνω τη μάσκα μου σε επιφάνειες (καρέκλες, θρανία, τραπεζάκια κλπ.) 
Η μάσκα επιμολύνεται και ταυτόχρονα μολύνει τις επιφάνειες. 

o Δεν χρησιμοποιώ ποτέ το ίδιο σακουλάκι για διαφορετικές μάσκες, η κάθε 
μάσκα έχει το δικό τους σακουλάκι 
Τα μικρόβια από τις βρώμικες μάσκες μολύνουν το σακουλάκι, επιβιώνουν 
μέσα σε αυτό για πολλές ώρες και θα μολύνουν και άλλη μάσκα εάν 
τοποθετηθεί εκεί. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

[ΕΟΔΥ, Αύγουστος 2020] 
 

Ο καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών μειώνουν τον κίνδυνο 
διασποράς λοιμώξεων, απομακρύνοντας και σκοτώνοντας, αντίστοιχα, τους 
μικροοργανισμούς από τις επιφάνειες. Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική 
καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των 
εκπαιδευτικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας 
COVID-19. 
 

1. Διαδικασία καθημερινής καθαριότητας και εφαρμογής απολυμαντικών 
a. Οι χώροι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να αερίζονται καλά και στα 

διαλείμματα και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων εφόσον το επιτρέπουν οι 
κλιματικές συνθήκες, και  πριν και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού τους. 

b. Οι συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται συχνότερα από ότι 
συνήθως και κυρίως μεταξύ της χρήσης από διαφορετικούς χρήστες. Θα πρέπει 
να περιορίζεται η κοινή χρήση επιφανειών ή/και αντικειμένων, εφόσον είναι 
εφικτό, ή αυτές/αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μεταξύ 
διαφορετικών χρηστών. 

c. Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι 
απαραίτητο για την απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών. 

d. Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά τον 
καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού. Συνήθεις επιφάνειες που 
χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά είναι: τουαλέτες, βρύσες, πόμολα, 
τραπέζια ή πάγκοι εργασίας κοινής χρήσης, κουπαστή σκάλας, κουμπιά σε 
ασανσέρ ή κουδούνια, διακόπτες ηλεκτρικού, πληκτρολόγια ή συσκευές 
τηλεφώνου κοινής χρήσης, έδρες εκπαιδευτικών ή θρανία όταν οι χρήστες τους 
εναλλάσσονται κ.ά.. 

e. Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της 
επιφάνειας, ξέβγαλμα της με νερό και στέγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός 
χρόνος εφαρμογής του απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή 
των μικροοργανισμών. 

f. Γνωστές απολυμαντικές ουσίες είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και η 
αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα, προσοχή όχι μπλε φωτιστικό 
οινόπνευμα). Στο εμπόριο κυκλοφορούν και άλλα απολυμαντικά με 
βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επίσης στο εμπόριο κυκλοφορούν εγκεκριμένα από τον 
ΕΟΦ προϊόντα με καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταυτόχρονα. 

g. Συστήνεται η εφαρμογή απολυμαντικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου (οικιακή 
χλωρίνη) σε  συγκέντρωση  0.1% (=1000ppm διαθέσιμουχλωρίου),  
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δηλαδή αραίωση 1:50 (20ml:1000 ml) όταν η αρχική συγκέντρωση της 
χλωρίνης είναι 5%, για τουλάχιστον ένα λεπτό, η οποία είναι αποτελεσματική 
για την καταστροφή των μικροοργανισμών. Το διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και να χρησιμοποιείται 
εντός 24 ωρών. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα 
διαλύματα με 70%-90% συγκέντρωση αιθυλικής αλκοόλης για τουλάχιστον ένα 
λεπτό. 

h. Ο καθαρισμός ή/και η εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες ή εξοπλισμό 
που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες/οι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

i. Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αγγίζονται μέχρι να στεγνώσουν από τον 
καθαρισμό ή/και την εφαρμογή του απολυμαντικού. 

j. Καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού θα πρέπει να γίνεται και στον 
εξοπλισμό καθαριότητας πολλαπλών χρήσεων (π.χ. κάδοι σφουγγαρίσματος, 
σφουγγαρίστρες) μετά από κάθε χρήση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού 
εξοπλισμού καθαριότητας μεταξύ των τουαλετών και των υπόλοιπων χώρων 
(γραφεία, τάξεις, κ.ά.). 

k. Η χρήση των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης  πρέπει να γίνεται πάντα 
σε χώρο που αερίζεται επαρκώς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισπνοή τυχόν 
αναθυμιάσεων από το προσωπικό. 

l. Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να 
φορά στολή/ρόμπα εργασίας και γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει 
τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών 
(πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 
δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι 
γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά 
γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την Παρασκευή διαλυμάτων, 
ανάλογα με το καθαριστικό / απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία 
καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει 
κίνδυνος πιτσιλίσματος. 

m. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να αποφεύγεται ο ψεκασμός, η 
πρόκληση πιτσιλίματος και το σήκωμα ή η ανάδευση σκόνης (π.χ. σκούπισμα, 
τίναγμα μοκέτας, χαλιού ή άλλων μαλακών υλικών). 

n. Η στολή/ρόμπα εργασίας θα πρέπει να πλένεται τακτικά και να μην τινάζεται 
πριν το πλύσιμό της. 

 
 
2. Οδηγίες καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικού μετά από 

επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 
a. Ο χώρος ή οι χώροι (π.χ. γραφεία, τουαλέτα, κοινόχρηστοι χώροι, αίθουσες, 

τραπεζαρία) που χρησιμοποιήθηκαν από το επιβεβαιωμένο περιστατικό με 
COVID-19, θα πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για 
τουλάχιστον1ώρα και μετά να ακολουθεί καθαρισμός και εφαρμογή 
απολυμαντικού σε όλες τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό. 
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b. Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι 
απαραίτητο για την απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών. 

c. Στις επιφάνειες, μετά τον καθαρισμό, το ξέβγαλμα με νερό και το στέγνωμα, 
ακολουθεί εφαρμογή απολυμαντικού. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος 
εφαρμογής του απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή των 
μικροοργανισμών. 

d. Γνωστές απολυμαντικές ουσίες είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και η 
αιθυλική αλκόολη (καθαρό οινόπνευμα, προσοχή όχι μπλε φωτιστικό 
οινόπνευμα). Στο εμπόριο κυκλοφορούν και άλλα απολυμαντικά με 
εγκεκριμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) 
βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση. 

e. Συνιστάται η εφαρμογή απολυμαντικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
(οικιακή χλωρίνη) σε συγκέντρωση 0.1% (=1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου), 
δηλαδή αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) όταν η αρχική συγκέντρωση της χλωρίνης 
είναι 5%, για τουλάχιστον ένα λεπτό, η οποία είναι αποτελεσματική για την 
καταστροφή των μικροοργανισμών. Το διάλυμα υποχλωριώδους  νατρίου πρέπει 
να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. 
Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα διαλύματα με 70%-
90% συγκέντρωση αιθυλικής αλκοόλης για τουλάχιστον ένα λεπτό. 

f. Ο καθαρισμός ή/και η εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες ή εξοπλισμό 
που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες/οι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

g. Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αγγίζονται μέχρι να στεγνώσουν από τον 
καθαρισμό και την εφαρμογή του απολυμαντικού. 

h. Ο εξοπλισμός καθαρισμού, όπου αυτό είναι εφικτό, συνιστάται να είναι μίας 
χρήσεως (π.χ. πανιά καθαριότητας). Ο εξοπλισμός καθαριότητας που είναι 
πολλαπλών χρήσεων (π.χ. κάδοι σφουγγαρίσματος, σφουγγαρίστρες) πρέπει 
να καθαρίζεται και να γίνεται εφαρμογή απολυμαντικού μετά από κάθε 
χρήση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού εξοπλισμού καθαριότητας μεταξύ των 
τουαλετών και των υπόλοιπων χώρων (γραφεία, τάξεις, κ.ά.). 

i. Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να 
φορά τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας πάνω από τη 
στολή/ρόμπα, ο οποίος αποτελείται από: 

i. Χειρουργική μάσκα 
ii. Αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, μίας χρήσης (ή 

υγροαπωθητική ρόμπα με μακριά μανίκια και επιπρόσθετα πλαστική 
ποδιά) 

iii. Γάντια μίας χρήσης 
iv. Προστατευτικά γυαλιά 

j. Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να αλλάζει τακτικά τα γάντια. Μετά 
την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών 
(πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 
δευτερόλεπτα) και αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά να χρησιμοποιείται νέο 
ζευγάρι γαντιών. Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος 
εφαρμογής, αφαίρεσης και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας 
με συχνή υγιεινή χεριών. 



 

17 

k. Ο καθαρισμός των επιφανειών με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και 
νερό απομακρύνει τους ρύπους και τους μικροοργανισμούς από τις 
επιφάνειες. Η εφαρμογή απολυμαντικών καταστρέφει τους εναπομείναντες 
μικροοργανισμούς που έχουν επιμολύνει επιφάνειες και αντικείμενα, 
μειώνοντας ακόμα περαιτέρω τον κίνδυνο διασποράς του ιού. 

l. Η χλωρίνη δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αμμωνία και άλλου είδους 
απορρυπαντικά/ καθαριστικά. 

m. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την 
αραίωση των απολυμαντικών με νερό, το χρόνο εφαρμογής τους, το χρόνο 
αερισμού του χώρου, την αποθήκευσή τους καθώς και τον συνιστάμενο 
εξοπλισμό προστασίας του προσωπικού καθαριότητας. 

n. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται πάντα 
μακριά από τα παιδιά. 

o. Κατά τη χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών το προσωπικό καθαριότητας θα 
πρέπει να αποφεύγει την εισπνοή τους και την άμεση επαφή με το δέρμα με τη χρήση 
γαντιών και το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα. 

p. Η παρασκευή των απολυμαντικών (π.χ. αραίωση χλωρίνης κλπ.) πρέπει να 
γίνεται σε χώρο που αερίζεται καλά, και κατ’ αυτήν το προσωπικό θα πρέπει 
να φορά ελαστικά γάντια, αδιάβροχη ποδιά και κλειστά παπούτσια για 
προστασία από τα χημικά που περιέχονται. Η χρήση προστατευτικών γυαλιών και 
μάσκας μπορεί να είναι επίσης απαραίτητα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. 
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Νομοθεσία – Εγκύκλιοι – Οδηγίες/έγγραφα 
Η καταγραφή ακολουθεί την χρονολογική σειρά έκδοσης νομοθετημάτων, 

εγκυκλίων και οδηγιών εγγράφων, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο. 
 

1. Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από 
COVID-19 (υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, ΦΕΚ 4011/Β/18.09.2020, ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) 

2. Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία 
τους (υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ Β’ 
3707/04.09.2020). 

3. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.08.2020 - ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ).  

4. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.08.2020 - ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ). 

5. Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας (Εγκύκλιος του 
Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμ. τη με αρ. πρωτ. 
Δ1β/ΓΠοικ.49527/04.08.2020)  

6. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.06.2020 - ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ-ΙΡΘ). 

7. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/09.06.2020 - ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α).  

8. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
(Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857, ΦΕΚ Β’2277/14.6.2020).  

9. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
(Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781, ΦΕΚ Β’ 2168/14.6.2020).  

10. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
(Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465, ΦΕΚ Β’ 2087/31.5.2020). 

11. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ 
αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.05.2020 - ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-
ΠΡΧ).  

12. Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 
(υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.05.20 Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
ΦΕΚ Β’ 1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2). 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A75%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A94446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A0%CE%A1%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A94446%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A0%CE%A1%CE%A7
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13. Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό και απολύμανση μη 
υγειονομικών μονάδων που πιθανόν έχουν εκτεθεί στον ιό sars-cov-2 
(https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-
05-20.pdf, Οδηγίες ΕΟΔΥ 14.5.2020). 

14. Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 
(ΦΕΚ Β’ 1780/10.5.2020). 

15. Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και 
εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής 
της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις 
Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες (Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1/Γ.Π.Οικ.28953/7.5.2020 του 
Υπουργείου Υγείας). 

16. Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού 
SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων (Εγκύκλιος υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 17312/Δ9.506/04.05.2020 του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων). 

17. Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 (ΦΕΚ Β’ 1647/3.5.2020). 

18. Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID19) – Οδηγίες για 
τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που πιθανόν 
έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-COV-2 (https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-
perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-
ektethei-ston-io-sars-cov-2/, οδηγίες ΕΟΔΥ). 

19. Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες 
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων (Εγκύκλιος του 
Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ(δ)/ΓΠοικ.26635/23.04.2020). 

20. Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειας κατά την 
εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2 (Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Υγείας υπ’ αριθμ. Δ1γ/Γ.Π/οικ19954/20.03.2020). 

21. Κατευθυντήριες Οδηγίες Κορωνοϊός (SARS-CoV-2). Οδηγίες και μέτρα 
πρόληψης σε εργασιακούς χώρους (https://www.elinyae.gr/arthro-
neon/ypoyrgeio-ergasias-elinyae-kateythyntiries-odigies-koronoios-sars-
cov-2-odigies-kai, ΕΛΙΝΥΑΕ: Ελληνικό Ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκδοση 
14.3.2020). 

 
  

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.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://www.elinyae.gr/arthro-neon/ypoyrgeio-ergasias-elinyae-kateythyntiries-odigies-koronoios-sars-cov-2-odigies-kai
https://www.elinyae.gr/arthro-neon/ypoyrgeio-ergasias-elinyae-kateythyntiries-odigies-koronoios-sars-cov-2-odigies-kai
https://www.elinyae.gr/arthro-neon/ypoyrgeio-ergasias-elinyae-kateythyntiries-odigies-koronoios-sars-cov-2-odigies-kai
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Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης 
του ιού SARS-CoV-2;

• Παρόλο που ο ιός SARS-CoV-2 ο οποίος προκαλεί το νόσημα COVID-19 προέρχεται 
από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

• Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια 
από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή ή όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε κοντινή απόσταση (συνήθως λιγότερο από ένα 
μέτρο).

• Αυτά τα σταγονίδια μπορούν στη συνέχεια να εισπνευστούν ή να προσγειωθούν σε 
επιφάνειες με τις οποίες μπορεί να έρθουν σε επαφή άλλοι, οι οποίοι στη συνέχεια 
μπορούν να μολυνθούν όταν αγγίζουν τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια τους.

Εάν αγγίξουμε
μολυσμένες επιφάνειες
και στη συνέχεια αγγίξουμε
το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια
μας

Από άνθρωπο σε άνθρωπο 
Εάν εισπνεύσουμε τα σταγονίδια
που εκκρίνονται όταν βήχει ή
φτερνίζεται κάποιος που έχει
προσβληθεί από τον ιό



Ποια είναι τα συμπτώματα 
της COVID-19 λοίμωξης;

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:

– Πυρετός, - Βήχας,

– Φαρυγγαλγία, - Αρθραλγίες,

– Μυαλγίες, -Καταβολή,

– Δυσκολία στην αναπνοή



Λόγω του υψηλού βαθμού μεταδοτικότητας του, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την διακοπή της 

διασποράς του αποτελεί η διατήρηση ενός 
υψηλού επιπέδου τόσο ατομικής υγιεινής, όσο και 

καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου.



Ποια είναι τα βασικά μέτρα αποφυγής 
μετάδοσης του COVID-19;

• Υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών και αποφυγή επαφής των χεριών με 
το πρόσωπο 

• Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων

• Τήρηση μέτρων  αναπνευστικής υγιεινής

• Χρήση μέσων ατομικής προστασίας



Υγιεινή των χεριών

Βήμα 
1ο 

• Βρέξτε τα χέρια σας με καθαρό, τρεχούμενο νερό (ζεστό ή κρύο), κλείστε τη βρύση και 
εφαρμόστε σαπούνι.

Βήμα 
2ο 

• Απλώστε το σαπούνι σε όλη την επιφάνεια των χεριών σας,  ανάμεσα στα δάχτυλά σας και 
κάτω από τα νύχια σας.

Βήμα 
3ο  

• Τρίψτε καλά τα χέρια σας με έμφαση στα σημεία που προαναφέραμε για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα.

Βήμα  
4ο  

• Ξεπλύνετε τα χέρια σας καλά κάτω από καθαρό, τρεχούμενο νερό.

Βήμα  
5ο  

• Στεγνώστε τα χέρια σας χρησιμοποιώντας καθαρή πετσέτα, ή χειροπετσέτα μίας χρήσης ή 
στεγνώστε με αέρα.

Βήμα 
6ο 

• Αποφύγετε να κλείσετε τη βρύση με τα καθαρά χέρια, χρησιμοποιήστε τη χειροπετσέτα.

Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα όταν πλένετε τα χέρια σας με νερό 
και σαπούνι



Πηγή: https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-
perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/

Υγιεινή των χεριών

https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiako-perivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/


Πότε πρέπει να πλένονται τα χέρια

Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και οπωσδήποτε

• μετά από κάθε επαφή με άλλο άτομο ή τις αναπνευστικές εκκρίσεις αυτού 
(σάλια, σταγονίδια), 

• με αντικείμενα που αγγίζονται από άλλα άτομα όπως χειρολαβές κ.α., 
• πριν την τοποθέτηση της μάσκας, 
• πριν και μετά από την αφαίρεση της μάσκας,
• πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών, 
• μετά τη χρήση της τουαλέτας, 
• πριν από το φαγητό,
• πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κτλ.



Πότε πρέπει να γίνεται χρήση αντισηπτικών;

• Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό διάλυμα  (με τουλάχιστον 70% αλκοόλης) 
όταν δεν μπορείτε να πλύνετε τα χέρια σας με  σαπούνι και νερό.

• Η χρήση του αντισηπτικού διαλύματος μπορεί να μειώσει  πολύ  γρήγορα 
τον αριθμό των μικροβίων στα χέρια μας.

• Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όταν τα χέρια 
είναι εμφανώς λερωμένα

• Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό για όλα τα 
μικρόβια



1.5m 1.5m 1.5m

Τήρηση φυσικών αποστάσεων

• Αποσκοπεί στη μείωση της φυσικής επαφής μεταξύ δυνητικά μολυσμένων ατόμων και 
υγιών ατόμων ή μεταξύ ομάδων πληθυσμού με υψηλά ποσοστά μετάδοσης και άλλων 
με χαμηλό ή καθόλου επίπεδο μετάδοσης. 

• Στόχος είναι να μειωθεί ή να διακοπεί η εξάπλωση του COVID-19.

Γιατί είναι 
σημαντινή η 
τήρηση 
αποστάσεων; 

Διακόπτει τη μετάδοση απο ανθρωπο σε άνθρωπο 

Προλαμβάνει την περαιτέρω διασπορά του ιού

Μειώνει την ένταση της επιδημίας

Μειώνει τα περιστατικά COVID-19

Η φυσική απόσταση 1,5 μέτρων πρέπει να τηρείται και σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους μεταξύ των ατόμων 



Αποφυγή 
χειραψιών

Αποφυγή επαφής 
των χεριών με το 
πρόσωπο (μάτια, 

μύτη, στόμα)



Τήρηση μέτρων αναπνευστικής υγιεινής

• Σε βήχα ή φτέρνισμα 

Ø κάλυψη της μύτης και του 
στόματος με το μανίκι στο 
ύψος του αγκώνα ή με 
χαρτομάντιλο, 

Ø απόρριψη του 
χρησιμοποιημένου 
χαρτομάντηλου στους 
κάδους απορριμμάτων και 

Ø επιμελές πλύσιμο των 
χεριών.



Μέσα ατομικής προστασίας

ΜΑΣΚΑ
Απλή χειρουργική μάσκα Υφασμάτινη μάσκα

Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση 
προσωπείου/ασπίδας προσώπου.

ή 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



Πως με προστατευει η χρήση μάσκας;

• Οι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2, μπορούν να 
μεταδοθούν με σταγονίδια που εκτοξεύονται από το στόμα μας κατά την ομιλία, 
τον βήχα ή το φτέρνισμα. 

• Η χρήση μάσκας συγκρατεί τα σταγονίδια και μπορεί να μειώσει τη διασπορά της 
λοίμωξης στην κοινότητα. Κύριος στόχος της χρήσης της μάσκας είναι να 
προστατεύσετε τους ανθρώπους γύρω σας εάν έχετε μολυνθεί.

• Παράλληλα θα πρέπει να τηρείται η φυσική απόσταση, η υγιεινή των χεριών 
και ο σωστός τρόπος χρήσης της μάσκας.

• H μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 3 ετών και σε άτομα 
που έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό ή δεν μπορούν να την αφαιρέσουν 
χωρίς βοήθεια.



Ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας

Πως πρέπει 
να χειρίζομαι 
με ασφάλεια 
τη μάσκα;

Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών με πλύσιμο ή με αλκοολούχο αντισηπτικό 
αμέσως πριν φορέσετε τη μάσκα και οπωσδήποτε πριν την αφαιρέσετε.

Τοποθετείστε τη μάσκα ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το 
πηγούνι και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ μάσκας και προσώπου.
Εάν η μάσκα έχει μεταλλικό έλασμα πιέστε το απαλά γύρω από τη ράχη της 
μύτης.
ΜΗΝ αγγίζετε τη μάσκα όταν τη φοράτε γιατί μπορεί να μεταφέρετε τον ιό 
στα δάκτυλά σας.

Η μάσκα αφαιρείται πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά 
από πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με λαστιχένιους βραχίονες, αφαιρείται 
πιάνοντας ταυτόχρονα τους λαστιχένιους βραχίονες.

Θυμηθείτε! Η σωστή χρήση της μάσκας είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά της και 
την προστασία του ατόμου που τη φορά !!!



Μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας! Θεωρείται μολυσμένο!

Η μάσκα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται όταν υγρανθεί.

Απορρίπτετε τη μάσκα κρατώντας την πάντα από τα κορδόνια ή τους 
λαστιχένιους βραχίονες.

Εάν η μάσκα είναι πολλαπλών χρήσεων πλύνετε την το συντομότερο δυνατόν 
μετά από κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό και σε θερμοκρασία 60ο.



Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής 
μάσκας

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

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


Υφασμάτινες μάσκες

Τι είδους ύφασμα συστήνεται να έχει η υφασμάτινη μάσκα;

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαμβακερό ύφασμα με πυκνή ύφανση 
(π.χ. βαμβακερά T-shirt, βαμβακερά σεντόνια, ή βαμβακερές πετσέτες 
κουζίνας/φαγητού,). Τα 100% βαμβακερά υφάσματα με πυκνή ύφανση σε 
διπλό στρώμα προσφέρουν πολύ υψηλή προστασία.

• Εναλλακτικά με χαμηλότερο ποσοστό προστασίας, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν:

– 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος πιο χαλαρής ύφανσης

– 2 στρώματα λινού υφάσματος

– 2 στρώματα μεταξωτού υφάσματος



Πρέπει να τηρώ τα μέτρα φυσικής απόστασης 
ακόμα και αν φορώ μάσκα;

• Ναι. Η χρήση της μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο 

• Δεν υποκαθιστά καίριας σημασίας  προληπτικά μέτρα όπως 
– η φυσική απόσταση, 

– η αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον βήχα ή 
φτέρνισμα),

– η υγιεινή των χεριών και 

– η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.



COVID-19 - ΜΑΠ
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/Poster-PPE-21-04-20.pdf

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/04/Poster-PPE-21-04-20.pdf


Οδηγίες ένδυσης και αφαίρεσης ΜΑΠ

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf


Ειδικότητα εργαζομένου Προστατευτικός εξοπλισμός
Reception • Ασπίδα  Προσώπου 
Ταμείο • Μάσκα ή Ασπίδα Προσώπου
Λογιστήριο/Διοικητικές υπηρεσίες • Αποστάσεις  μεταξύ των εργαζομένων – χρήση μη 

ιατρικής μάσκας, Οδηγίες γραφείου
Διαχείριση τροφίμων

Μάγειροι • Μάσκα

Βοηθ. Προσ. Κουζίνας • Μάσκα 

Σερβιτόροι • Μάσκα ή Ασπίδα Προσώπου
Μαιτρ • Ασπίδα  Προσώπου 
Προσωπικό καθαριότητας 
Όλοι οι χώροι • Μάσκα

• Γάντια  κατά τη διαδικασία καθαριότητας
Προσωπικό υπηρεσιών ορόφου, δωματίων 
και κοινόχρηστων χώρων (housekeeping)

• Γάντια
• Μάσκες
• Ρόμπα
• Κλειστά παπούτσια

ΜΑΠ ανά ειδικότητα εργαζομένου 



ΜΑΠ ανά ειδικότητα εργαζομένου 
Ειδικότητα εργαζομένου Προστατευτικός εξοπλισμός
Τεχνικοί Υπάλληλοι 

Εσωτερικοί χώροι • Μάσκα όπου  έρχονται σε επαφή με κοινό ή με άλλους 
εργαζόμενους  όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση

Εξωτερικοί χώροι • Τίποτα 

Προμηθευτές 
Πρώτων υλών κουζίνας • Μάσκα 

Άλλων αναλωσίμων • Μάσκα 
Άλλοι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους • Τίποτα,  εφόσον δεν έρχονται σε επαφή με το κοινό   

• Εάν έρχονται σε επαφή με το 
κοινό

• Τήρηση απόστασης 
• Χρήση μάσκας εάν δεν 

είναι δυνατή η τήρηση 
απόστασης 

• Ιατρός
• Προσωπικό του ξενοδοχείου το οποίο θα 

εισέλθει στο δωμάτιο ύποπτου 
περιστατικού

• Προσωπικό που θα ασχοληθεί με το 
καθαρισμό δωματίου ασθενή με COVID-
19

• Μάσκα υψηλής προστασίας 
• Γυαλιά
• Αδιάβροχη μιας χρήσης ρόμπα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΕΟΔΥ, Αύγουστος 2020 
  
 
Ο καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών μειώνουν τον κίνδυνο διασποράς 
λοιμώξεων, απομακρύνοντας και σκοτώνοντας, αντίστοιχα, τους μικροοργανισμούς 
από τις επιφάνειες. Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και 
εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων 
κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.  
 

1. Διαδικασία καθημερινής καθαριότητας και εφαρμογής απολυμαντικών 

• Οι χώροι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να αερίζονται καλά α/ στα 
διαλείμματα και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων εφόσον το επιτρέπουν οι 
κλιματικές συνθήκες, και β/ πριν και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού τους. 

• Οι συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται συχνότερα από 

ότι συνήθως και κυρίως μεταξύ της χρήσης από διαφορετικούς μαθητές. Θα 

πρέπει να περιορίζεται η κοινή χρήση επιφανειών ή/και αντικειμένων, 

εφόσον είναι εφικτό, ή αυτές/αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται και να 

απολυμαίνονται μεταξύ διαφορετικών χρηστών. 

• Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο 
είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών. 

• Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά 
τον καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού. Συνήθεις επιφάνειες που 
χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά είναι: τουαλέτες, βρύσες, πόμολα, 
τραπέζια ή πάγκοι εργασίας κοινής χρήσης, κουπαστή σκάλας, κουμπιά σε 
ασανσέρ ή κουδούνια, διακόπτες ηλεκτρικού, πληκτρολόγια ή συσκευές 
τηλεφώνου κοινής χρήσης, έδρες εκπαιδευτικών ή θρανία όταν οι χρήστες 
τους εναλλάσσονται κ.ά.. 

• Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της 
επιφάνειας, ξέβγαλμά της με νερό και στέγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο 
σωστός χρόνος εφαρμογής του απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την 
καταστροφή των μικροοργανισμών. 

• Γνωστές απολυμαντικές ουσίες είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και η 
αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα, προσοχή όχι μπλε φωτιστικό 
οινόπνευμα). Στο εμπόριο κυκλοφορούν και άλλα απολυμαντικά με 
βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επίσης στο εμπόριο κυκλοφορούν εγκεκριμένα από τον 
ΕΟΦ προϊόντα με καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταυτόχρονα. 

• Συστήνεται η εφαρμογή απολυμαντικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
(οικιακή χλωρίνη) σε συγκέντρωση 0.1% (=1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου), 
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δηλαδή αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) όταν η αρχική συγκέντρωση της 
χλωρίνης είναι 5%, για τουλάχιστον 1 λεπτό, η οποία είναι αποτελεσματική 
για την καταστροφή των μικροοργανισμών. Το διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και να χρησιμοποιείται 
εντός 24 ωρών. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα 
διαλύματα με 70%-90% συγκέντρωση αιθυλικής αλκοόλης για τουλάχιστον 1 
λεπτό. 

• Ο καθαρισμός ή/και η εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες ή εξοπλισμό 
που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες/οι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

• Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αγγίζονται μέχρι να στεγνώσουν από τον 
καθαρισμό ή/και την εφαρμογή του απολυμαντικού. 

• Καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού θα πρέπει να γίνεται και στον 
εξοπλισμό καθαριότητας πολλαπλών χρήσεων (π.χ. κάδοι σφουγγαρίσματος, 
σφουγγαρίστρες) μετά από κάθε χρήση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού 
εξοπλισμού καθαριότητας μεταξύ των τουαλετών και των υπόλοιπων χώρων 
(γραφεία, τάξεις, κ.ά.). 

• Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από ή κοντά σε μαθητές και η χρήση τους πρέπει να γίνεται πάντα σε χώρο 
που αερίζεται επαρκώς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισπνοή τυχόν 
αναθυμιάσεων από το προσωπικό ή/και τους μαθητές. 

• Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να 
φορά στολή/ρόμπα εργασίας και γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να 
αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί 
υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου 
αντισηπτικού για 20 δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να 
χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, 
μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το 
καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία 
καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα 
εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. 

• Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να αποφεύγεται ο ψεκασμός, η 
πρόκληση πιτσιλίματος και το σήκωμα ή η ανάδευση σκόνης (π.χ. σκούπισμα, 
τίναγμα μοκέτας, χαλιού ή άλλων μαλακών υλικών). 

• Η στολή/ρόμπα εργασίας θα πρέπει να πλένεται τακτικά και να μην τινάζεται 
πριν το πλύσιμό της. 

  

2. Οδηγίες καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικού μετά από 
επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 

• Ο χώρος ή οι χώροι (π.χ. γραφεία, τουαλέτα, κοινόχρηστοι χώροι, αίθουσες, 
τραπεζαρία) που χρησιμοποιήθηκαν από το επιβεβαιωμένο περιστατικό με 
COVID-19, θα πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα 
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και μετά να ακολουθεί καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού σε όλες τις 
επιφάνειες και τον εξοπλισμό. 

• Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο 
είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών. 

• Στις επιφάνειες, μετά τον καθαρισμό, το ξέβγαλμα με νερό και το στέγνωμα, 
ακολουθεί εφαρμογή απολυμαντικού. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος 
εφαρμογής του απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή των 
μικροοργανισμών. 

• Γνωστές απολυμαντικές ουσίες είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και η 
αιθυλική αλκόολη (καθαρό οινόπνευμα, προσοχή όχι μπλε φωτιστικό 
οινόπνευμα). Στο εμπόριο κυκλοφορούν και άλλα απολυμαντικά με 
εγκεκριμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) βακτηριοκτόνο και 
ιοκτόνο δράση. 

• Συνιστάται η εφαρμογή απολυμαντικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
(οικιακή χλωρίνη) σε συγκέντρωση 0.1% (=1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου), 
δηλαδή αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) όταν η αρχική συγκέντρωση της 
χλωρίνης είναι 5%, για τουλάχιστον 1 λεπτό, η οποία είναι αποτελεσματική 
για την καταστροφή των μικροοργανισμών. Το διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και να χρησιμοποιείται 
εντός 24 ωρών. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα 
διαλύματα με 70%-90% συγκέντρωση αιθυλικής αλκοόλης για τουλάχιστον 1 
λεπτό. 

• Ο καθαρισμός ή/και η εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες ή εξοπλισμό 
που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες/οι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. 

• Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αγγίζονται μέχρι να στεγνώσουν από τον 
καθαρισμό και την εφαρμογή του απολυμαντικού. 

• Ο εξοπλισμός καθαρισμού, όπου αυτό είναι εφικτό, συνιστάται να είναι μίας 
χρήσεως (π.χ. πανιά καθαριότητας). Ο εξοπλισμός καθαριότητας που είναι 
πολλαπλών χρήσεων (π.χ. κάδοι σφουγγαρίσματος, σφουγγαρίστρες) πρέπει 
να καθαρίζεται και να γίνεται εφαρμογή απολυμαντικού μετά από κάθε 
χρήση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού εξοπλισμού καθαριότητας μεταξύ των 
τουαλετών και των υπόλοιπων χώρων (γραφεία, τάξεις, κ.ά.). 

• Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να 
φορά τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας πάνω από τη 
στολή/ρόμπα, ο οποίος αποτελείται από:  

o Χειρουργική μάσκα 
o Αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, μίας χρήσης (ή υγροαπωθητική 

ρόμπα με μακριά μανίκια και επιπρόσθετα πλαστική ποδιά) 
o Γάντια μίας χρήσης 
o Προστατευτικά γυαλιά 

• Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να αλλάζει τακτικά τα γάντια. Μετά 
την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών 
(πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 
δευτερόλεπτα) και αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά να χρησιμοποιείται νέο 
ζευγάρι γαντιών. 
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• Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος εφαρμογής, 
αφαίρεσης και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας με συχνή 
υγιεινή χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες: https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf, https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/03/covid-19-maska.pdf 

 Γενικές επισημάνσεις  

• Ο καθαρισμός των επιφανειών με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και 
νερό απομακρύνει τους ρύπους και τους μικροοργανισμούς από τις 
επιφάνειες. Η εφαρμογή απολυμαντικών καταστρέφει τους εναπομείναντες 
μικροοργανισμούς που έχουν επιμολύνει επιφάνειες και αντικείμενα, 
μειώνοντας ακόμα περαιτέρω τον κίνδυνο διασποράς του ιού . 

• Η χλωρίνη δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αμμωνία και άλλου είδους 
απορρυπαντικά/ καθαριστικά. 

• Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την 
αραίωση των απολυμαντικών με νερό, το χρόνο εφαρμογής τους, το χρόνο 
αερισμού του χώρου, την αποθήκευσή τους καθώς και τον συνιστώμενο 
εξοπλισμό προστασίας του προσωπικού καθαριότητας. 

• Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται πάντα 
μακριά από τα παιδιά. 

• Κατά τη χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών το προσωπικό καθαριότητας 
θα πρέπει να αποφεύγει την εισπνοή τους και την άμεση επαφή με το δέρμα 
με τη χρήση γαντιών και το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. 

• Η παρασκευή των απολυμαντικών (π.χ. αραίωση χλωρίνης κλπ.) πρέπει να 
γίνεται σε χώρο που αερίζεται καλά, και κατ’ αυτήν το προσωπικό θα πρέπει 
να φορά ελαστικά γάντια, αδιάβροχη ποδιά και κλειστά παπούτσια για 
προστασία από τα χημικά που περιέχονται. Η χρήση προστατευτικών γυαλιών 
και μάσκας μπορεί να είναι επίσης απαραίτητα εάν υπάρχει κίνδυνος 
πιτσιλίσματος. 

• Ο προαύλιος χώρος καθαρίζεται με σαπούνι και νερό ή κοινά απορρυπαντικά 
και νερό 
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