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Μέηρα αηομικής σγιεινής και Μέζα Αηομικής Προζηαζίας 

Η Δηνίθεζε ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή νξζώλ πξαθηηθώλ αηνκηθήο πγηεηλήο (ηόζν από ηνπο 

εξγαδόκελνπο, όζν θαη από ηξίηνπο) ζην ρώξν εξγαζίαο θαη επηβιέπεη ηε ζπλερή εθαξκνγή ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα: 

 Ελεκεξώλεη θαη παξνηξύλεη ην πξνζσπηθό θαη ηνπο ηξίηνπο γηα ζπκκόξθσζε κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο 

αηνκηθήο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο (πιύζηκν - θαζαξηζκόο ρεξηώλ, θάιπςε κύηεο θαη ζηόκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα βήρα ή θηαξλίζκαηνο κε ραξηνκάληειν θ.ιπ.). 

 Παξέρεη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο όπσο ληπηήξεο γηα πιύζηκν ρεξηώλ θαη απαηηνύκελσλ πιηθώλ - κέζσλ, 

όπσο αληηζεπηηθά δηαιύκαηα (ζε κνξθή πγξνύ) θαη πιηθά γηα ζηέγλσκα ρεξηώλ (ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο) 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπνζεηεί θαηάιιεινπο κεραληζκνύο γηα αληηζεςία ησλ ρεξηώλ δίλνληαο έκθαζε 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη εξγαδόκελνη έξρνληαη ζε επαθή κε ην επξύ θνηλό(Γξαθεία 14 θαη 15). 

 Εθπαηδεύεη ην πξνζσπηθό γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ΜΑΠ βάζε ησλ νδεγηώλ ηνπ ΕΟΔΥ θαη επηβιέπεη ηελ 

νξζή ρξήζεο ηνπο. 

 Επηβιέπεη ηελ πξνζέιεπζε ηξίησλ (π.ρ. πειαηώλ, ζπλεξγαηώλ, δηαλνκέσλ, θ.ιπ.) ζην ρώξν ηεο Υπεξεζίαο 

θαη ηνπο ελεκεξώλεη ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ζπλσζηηζκόο, λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ 

απνζηάζεσλ θαη λα γίλεηαη ρξήζε ησλ ΜΑΠ. 

 Δηακνξθώλεη πξόγξακκα ζηαδηαθήο, θπιηόκελεο πξνζέιεπζεο θαη αληίζηνηρα απνρώξεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ζπγρξσηηζκόο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ 

απνζηάζεσλ. 

 Δίλεη ζπλερή ελεκέξσζε ζην πξνζσπηθό, κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν ηξόπν, όπσο π.ρ. πξνθνξηθή 

ελεκέξσζε, αλάξηεζε αλαθνηλώζεσλ ή πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο/ππελζύκηζεο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα ζε όινπο ηνπο ρώξνπο, δηαδηθηπαθά θ.ιπ. 

 Εθπαηδεύεη ζρεηηθά κε ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

ύπνπησλ ζπκπησκάησλ, όπσο είλαη ε άκεζε ελεκέξσζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ ππεύζπλνπ θαη ηεο Δηνίθεζεο γηα 

ηελ πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ηνπ Covid-19 θαη ε πξνβιεπόκελε απνκόλσζε. 

 Ελεκεξώλεη θαη εθπαηδεύεη ην πξνζσπηθό αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθέο νδεγίεο γηα θαζαξηζκό ζηελ πεξίπησζε 

εκθάληζεο θξνύζκαηνο.  Πξνηξέπεη εξγαδόκελνπο θαη επηζθέπηεο γηα ρξήζε θιηκάθσλ θαη απνθπγή ρξήζεο 

αλειθπζηήξσλ, από ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ. 



Αρτείο Υπερεζίας και Βιβλίο Σσμβάνηων 

 Γηα ηνπο ζθνπνύο δξάζεσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ε Δηεύζπλζε ηεο Υπεξεζίαο ηεξεί αξρείν ησλ 

κειώλ πξνζσπηθνύ (όλνκα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο όπσο δηεύζπλζε, ηειέθσλν, e mail), ώζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ηηο ζηελέο επαθέο ηπρόλ θξνύζκαηνο COVID-19, πνπ ελδέρεηαη λα ηαπηνπνηεζεί εθ 

ησλ πζηέξσλ. 

 Υπάξρεη ε πξνβιεπόκελε πξνζνρή θαη αζθάιεηα ζην Γεληθό Καλνληζκό πεξί Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ 

Δεδνκέλσλ (GDPR) θαη ελεκεξώλνληαη όινη νη επηζθέπηεο θαη ην πξνζσπηθό όηη ηεξείηαη αξρείν γηα ιόγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο. 

Δργαδόμενοι 

Κάζε Υπάιιεινο ζπκκνξθώλεηαη απζηεξά κε ηα βαζηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαηά ηνπ Covid-19. Σπγθεθξηκέλα νη 
εξγαδόκελνη πξέπεη λα εθαξκόδνπλ νξζέο πξαθηηθέο αηνκηθήο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο: 

 Σπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 40 δεπηεξόιεπηα, νπσζδήπνηε πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή 
κε ρξήκαηα ή αληηθείκελα πειαηώλ, πξηλ ην θαγεηό, πξηλ θαη κεηά ην δηάιεηκκα εξγαζίαο, κεηά από επίζθεςε ζηελ 
ηνπαιέηα θαη πξνζεθηηθό ζηέγλσκα ρεξηώλ κε ράξηηλεο ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο θαη απόξξηςή ηνπο ζηνπο θάδνπο 
απνξξηκκάησλ. Ελαιιαθηηθά, ρξήζε αληηζεπηηθώλ κε βάζε ηελ αιθνόιε κε πεξηεθηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 60% αηζπιηθήο 
αιθνόιεο ή 70% ηζνπξνππιηθήο αιθνόιεο. 

 Κάιπςε ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα βήρα ή θηαξλίζκαηνο κε ραξηνκάληηιν / ελαιιαθηηθά εάλ απηό δελ 
είλαη δηαζέζηκν, θάιπςε ζηόκαηνο κε ην κέζα κέξνο ηνπ αγθώλα. 

 Απόξξηςε ραξηνκάληηισλ ή άιισλ πιηθώλ αηνκηθήο πγηεηλήο ή κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ 
επηθαλεηώλ εξγαζίαο ζε θιεηζηό θάδν απνξξηκκάησλ. 

 Απνθπγή ρεηξαςηώλ θαη γεληθά ζηελήο ζσκαηηθήο επαθήο, ηήξεζεο απόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ δύν κέηξσλ από ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ή ηξίηνπο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο,. 

 Απνθπγή αγγίγκαηνο ηνπ κπξνζηηλνύ κέξνπο ηεο κάζθαο ή ηεο αζπίδαο πξνζώπνπ. 

 Απνθπγή αγγίγκαηνο κε ηα ρέξηα ηνπ πξνζώπνπ. 

 Ελεκέξσζε πγεηνλνκηθνύ ππεύζπλνπ ζε πεξίπησζε αδηαζεζίαο ή ζπκπησκαηνινγίαο ζπκβαηήο κε ινίκσμε Covid-19 ή 
επαθήο κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα θαη απνκάθξπλζε από ην ρώξν εξγαζίαο. 

 Παξακνλή ζην ζπίηη ζε πεξίπησζε αδηαζεζίαο θαη ελεκέξσζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ ππεύζπλνπ. 

 Επαλαθνξά ζην ρώξν εξγαζίαο κόλν εάλ ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε είλαη αξλεηηθή θαη κεηά από 14 εκέξεο κεηά από ζηελή 
επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα Covid-19. 

Περιβαλλονηικά μέηρα 

Τα πεξηβαιινληηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Επαξθή αεξηζκό ησλ εξγαζηαθώλ ρώξσλ θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνύ – θιηκαηηζκνύ. Φπζηθόο 
αεξηζκόο ησλ ρώξσλ θαη απνθπγή ηνπ ζπγρξσηηζκνύ ησλ αηόκσλ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο ρσξίο επαξθή αλαλέσζε ηνπ 
αέξα. 

 Καζαξηζκό κε απνξξππαληηθά ή απνιπκαληηθά, ηαθηηθά θαη νπσζδήπνηε ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ επηθαλεηώλ ησλ ρώξσλ 
εξγαζίαο, ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ όπσο ρώξνη δηαιεηκκάησλ – αλάπαπζεο, απνδπηήξηα, ηνπαιέηεο, ινπηξά θ.ιπ., ηνπ 
εμνπιηζκνύ εξγαζίαο θαζώο θαη ησλ εξγαιείσλ, ζπζθεπώλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 Απνιύκαλζε, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ, ρώξσλ όπνπ έρεη εληνπηζηεί πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα ηεο 
ινίκσμεο Covid-19. 

 Μέξηκλα γηα απζηεξά πξνζσπηθή ρξήζε ησλ ζπλήζσλ ΜΑΠ. 

Στέδιο Γιατείριζες Ύποπηοσ Κρούζμαηος COVID-19 

Οριςμοί «κροφςματοσ COVID-19» και «επαφϊν» κροφςματοσ COVID-19  
Κλινικά κριτήρια  
Αςκενισ με ζνα τουλάχιςτον από τα κατωτζρω ςυμπτϊματα *1+:  
• βιχασ  
• πυρετόσ  
• δφςπνοια  
• αιφνίδια εκδιλωςθ ανοςμίασ, αγευςίασ ι δυςγευςίασ  
επιπρόςκετα λιγότερο ειδικά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγοσ, μυαλγίεσ, καταβολι, ζμετο 
και διάρροια.  
Επιδημιολογικά κριτήρια  
• ςτενι επαφι *2+ με επιβεβαιωμζνο κροφςμα COVID-19 εντόσ 14 θμερϊν πριν τθν ζναρξθ ςυμπτωμάτων  



Σαξινόμηςη κρουςμάτων  
Υποπτο κροφςμα: Αςκενισ που πλθροί τα κλινικά κριτιρια  
Πιθανό κροφςμα: Αςκενισ που πλθροί τα κλινικά κριτιρια και ζνα επιδθμιολογικό κριτιριο  
Επιβεβαιωμζνο κροφςμα: Άτομο που πλθροί τα εργαςτθριακά κριτιρια  
Ωσ «επαφή» κροφςματοσ λοίμωξθσ COVID-19 ορίηεται άτομο που είχε ιςτορικό επαφισ με επιβεβαιωμζνο 
κροφςμα COVID-19 εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που 3 κυμαίνεται από 48 ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ 
ςυμπτωμάτων του κροφςματοσ ζωσ και 10 θμζρεσ μετά τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων του κροφςματοσ. .  
Ανάλογα με το επίπεδο τθσ ζκκεςθσ, οι επαφζσ του κροφςματοσ κατθγοριοποιοφνται ςε:  
Α. τενζσ επαφζσ (ζκθεςη υψηλοφ κινδφνου)  
Ωσ ςτενι επαφι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ COVID-19 ορίηεται:  
άτομο που είχε επαφι πρόςωπο με πρόςωπο με αςκενι με COVID-19 ςε απόςταςθ < 1,5 μζτρου και για ≥ 15 
λεπτά και χωρίσ χριςθ μάςκασ και από τουσ δφο.  

άτομο που είχε άμεςθ ςωματικι επαφι με αςκενι με COVID-19 χωρίσ εφαρμογι μζτρων προφφλαξθσ.  

άτομο με επαφι με μολυςματικζσ εκκρίςεισ αςκενι με COVID-19 χωρίσ εφαρμογι μζτρων προφφλαξθσ.  

άτομο που παρζμεινε ςε κλειςτό χϊρο (π.χ. αίκουςα ςυςκζψεων, χϊρο αναμονισ κλπ.) με αςκενι με COVID-
19 για περιςςότερο από 15 λεπτά και χωρίσ χριςθ μάςκασ και από τουσ δφο.  

άτομο που παρείχε άμεςθ φροντίδα ςε αςκενι με COVID-19 χωρίσ λιψθ ι επί αςτοχίασ των ενδεδειγμζνων 
μζτρων ατομικισ προςταςίασ.  
 
Β. Επαφζσ (ζκθεςη χαμηλοφ κινδφνου)  
Ωσ επαφι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ χαμηλοφ κινδφνου COVID-19 ορίηεται:  
άτομο που είχε επαφι πρόςωπο με πρόςωπο με αςκενι με COVID-19 εντόσ 1,5 μζτρου και για < 15 λεπτά.  

άτομο που παρζμεινε ςε κλειςτό χϊρο με αςκενι με COVID-19 για < 15 λεπτά.  

άτομο που παρείχε άμεςθ φροντίδα ςε αςκενι με COVID-19 με λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων ατομικισ 
προςταςίασ.  
 
Μεγαλφτερθ διάρκεια επαφισ ςυνεπάγεται αυξθμζνο κίνδυνο μετάδοςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, οι αρχζσ 
δθμόςιασ υγείασ μποροφν με βάςθ τθν εκτίμθςθ κινδφνου, να εξετάςουν το ενδεχόμενο διεφρυνςθσ και 
παρακολοφκθςθσ των επαφϊν, ζτςι ϊςτε 4 αυτι να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερθ διάρκεια 
επαφισ με τον αςκενι με COVID-19.  
Διαχείριςη υπόπτου κροφςματοσ  
Εάν ζνασ εργαηόμενοσ εμφανίςει ζςτω και ιπια ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19 εκτόσ του 
χϊρου τησ οργανικήσ μονάδασ, παραμζνει ςτο ςπίτι και ειδοποιεί τον οριςμζνο ςυντονιςτι COVID-19 για τισ 
περαιτζρω ενζργειεσ.  
 
Εάν ζνασ εργαηόμενοσ εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19 εντόσ τησ οργανικήσ 
μονάδασ ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα:  

Ενθμερϊνει τον άμεςο προϊςτάμενο του και τον ςυντονιςτι διαχείριςθσ COVID-19, φοράει μάςκα, αποχωρεί 
από τον χϊρο εργαςίασ και παραμζνει ςτο ςπίτι του για ανάρρωςθ ι καλείται το ΕΚΑΒ για τθ μεταφορά του 
ςτον εγγφτερο υγειονομικό ςχθματιςμό.  

Ο ςυντονιςτισ διαχείριςθσ COVID-19 ενθμερϊνει τον ΕΟΔΤ για, επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ 
όλων των πικανϊν επαφϊν του κροφςματοσ (προςωπικοφ και επιςκεπτϊν κλπ).  

Μετά τθν αποχϊρθςθ του φποπτου κροφςματοσ από τον οργανιςμό, ακολουκείται επιμελισ κακαριςμόσ, 
εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ του χϊρου όπου κινικθκε ο εργαηόμενοσ με χριςθ εξοπλιςμοφ 
ατομικισ προςταςίασ  

Ιατρικι αξιολόγθςθ (από εφθμερεφον Νοςοκομείο, Κζντρο Τγείασ ι από ιδιϊτθ κεράποντα ιατρό) αν κα 
πρζπει να γίνει κατά προτεραιότθτα μοριακό διαγνωςτικό τεςτ.  

Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, ο εργαηόμενοσ παραμζνει ςε απομόνωςθ κατ’ οίκον (εφόςον θ κατάςταςι 
του δεν απαιτεί νοςθλεία), ςε καλά αεριηόμενο δωμάτιο, ςφμφωνα με τον ακόλουκο ςφνδεςμο 



(https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενϊ θ 
οργανικι μονάδα ςυνεχίηει κανονικά τθ λειτουργία τθσ.  
Ο ςυντονιςτισ διαχείριςθσ COVID-19 τθσ οργανικισ μονάδασ ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΤ κάνει εκτίμθςθ 
κινδφνου και αποφαςίηει τα επιδθμιολογικά μζτρα πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ, όπωσ:  
Προςωρινι αναςτολι ειςόδου ατόμων ςτον ςτενό χϊρο εργαςίασ του υπόπτου κροφςματοσ για ζνα 24ωρο. 
Ακολουκεί πολφ καλόσ αεριςμόσ και ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ του χϊρου και απολφμανςθ των επιφανειϊν 
του χϊρου του εργαηομζνου με τθ χριςθ κατάλλθλων μζςων προςταςίασ και ο χϊροσ επαναχρθςιμοποιείται 
κανονικά  
Γενικά θ παραμονι του φποπτου περιςτατικοφ ςτο χϊρο εργαςίασ κα πρζπει να είναι περιοριςμζνθ, ζτςι 
ϊςτε να αποφεφγονται θ άςκοπθ παραμονι του ςτο χϊρο και οι πολλαπλζσ επαφζσ, που εγκυμονοφν 
κινδφνουσ πικανισ διαςποράσ του ιοφ.  
Αν το μοριακό τεςτ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:  
Ο εργαηόμενοσ ενθμερϊνει άμεςα τον ςυντονιςτι διαχείριςθσ COVID-19 τθσ οργανικισ μονάδασ και 
ακολουκεί ιχνθλάτθςθ των επαφϊν που είχε ςτθν επιχείρθςθ, ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΤ (τθλ. 1135) και τθν 
Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ: (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-
diaxeirisi-epafon.pdf).  
Χρόνοσ επιςτροφισ ςτθν εργαςία:  
Ο εργαηόμενοσ με κετικό μοριακό τεςτ μπορεί να επιςτρζψει ςτθν εργαςία του μετά τθν παρζλευςθ 
τουλάχιςτον 10θμζρου από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ΚΑΙ τθν πάροδο 24 ωρϊν από τθν πλιρθ 
υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν) και φφεςθ των ςυμπτωμάτων του. Για τθν επάνοδο 
των επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν δεν απαιτείται η διενζργεια νζου τεςτ  
Οι επαφζσ υψηλοφ κινδφνου του επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ κα απομακρυνκοφν από τον χϊρο εργαςίασ 
τουσ και να τεκοφν ςε καραντίνα για 14 θμζρεσ. https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/  
Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ 14ιμερθσ καραντίνασ, αςυμπτωματικό άτομο που ζχει κεωρθκεί ςτενι επαφι, 
κάνει με δικι του πρωτοβουλία ι για εξατομικευμζνουσ λόγουσ εργαςτθριακό ζλεγχο, τότε:  
Εάν το μοριακό τεςτ είναι κετικό: παραμζνει ςε κατ’ οίκον απομόνωςθ για 10 θμζρεσ από τθν θμζρα 
διενζργειασ του τεςτ (εφόςον παραμζνει αςυμπτωματικό).  

Εάν το μοριακό τεςτ είναι αρνθτικό: παραμζνει ςε καραντίνα ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του 14θμζρου.  
Όςον αφορά ςτισ επαφζσ χαμθλοφ κινδφνου αυτζσ ςυνεχίηουν τθν εργαςία τουσ με οδθγίεσ για 
αυτοπαρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ για 14 θμζρεσ https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-
spiti/  
Αν το μοριακό τεςτ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:  
Ο εργαηόμενοσ μπορεί να επιςτρζψει ςτθν εργαςία του μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον 24 ωρϊν από τθν 
πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν) και τθν φφεςθ των ςυμπτωμάτων του.  
 
Διαχείριςη δφο επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν που διαγνϊςτηκαν ςε διάςτημα 14 ημερϊν.  
Εφαρμόηονται οι οδθγίεσ όπωσ ςε αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνου κροφςματοσ.  
ΚΑΙ  
Ο ςυντονιςτήσ διαχείριςησ COVID-19 του οργανιςμοφ επικοινωνεί με τον ΕΟΔΤ (τθλ. 1135) για ςυνδρομι 
ςτθν επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και εκτίμθςθ κινδφνου, εάν αυτι χρειαςτεί, και τθν Γενικι Γραμματεία 
Πολιτικισ Προςταςίασ ωσ φορζα υπεφκυνο για τθν ιχνθλάτθςθ των επαφϊν των επιβεβαιωμζνων 
κρουςμάτων COVID-19 ςχετικά με τθν τυχόν αναςτολι τθσ λειτουργίασ τμιματοσ ι τμθμάτων ι όλου του 
Οργανιςμοφ.  
Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική ςυςχζτιςη: 
υνιςτάται ςυνζχιςθ των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων με ςυνζπεια ςτθ ςυςτθματικι εφαρμογι των μζτρων 
προςταςίασ.  
Εάν υπάρχει επιδημιολογική ςυςχζτιςη (χωρίσ τα δφο κροφςματα να ζχουν οικογενειακή ςχζςη ή ςτενή 
επαφή μεταξφ τουσ εκτόσ του Οργανιςμοφ):  
Ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων από τον ςυντονιςτι διαχείριςθσ COVID19 για εγριγορςθ και 
ζγκαιρθ αναγνϊριςθ φποπτων περιςτατικϊν  

Ενίςχυςθ μζτρων ςτο εργαςιακό περιβάλλον:  

τιρθςθ αποςτάςεων  

υγιεινι χεριϊν  



αναπνευςτικι υγιεινι  

κακαριότθτα περιβάλλοντοσ  

Εκτίμηςη κινδφνου και ςφςταςθ για εργαςτθριακό ζλεγχο των ςτενϊν επαφϊν ςτον Οργανιςμό.  

Ανάλογα με τα αποτελζςματα τησ επιδημιολογικήσ διερεφνηςησ και την εκτίμηςη κινδφνου, θα 
αποφαςιςτεί το εφροσ τησ εφαρμογήσ εργαςτηριακοφ ελζγχου και των μζτρων αναςτολήσ λειτουργίασ του 
Οργανιςμοφ.  
υρροή κρουςμάτων ςε οργανική μονάδα  
Όταν υπάρχουν τρία (3) ι περιςςότερα εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνα κροφςματα (ςυμπτωματικά ι 
αςυμπτωματικά), ςε διάςτθμα 14 θμερϊν, ενθμερϊνεται ο ΕΟΔΤ προκειμζνου να προβεί ςε εκτίμθςθ 
κινδφνου ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ οικείασ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ και τθν Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ ωσ φορζα ιχνθλάτθςθσ επαφϊν.  
Η απόφαςθ για τθν προςωρινι αναςτολι λειτουργίασ τθσ οργανικισ μονάδασ, εκδίδεται από τον οικείο 
Τπουργό ι τουσ επικεφαλισ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν του Δθμοςίου μετά από γνϊμθ του Διευκυντι 
Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ οικείασ Περιφερειακισ Ενότθτασ, κατ’ εφαρμογι του εκάςτοτε 
ιςχφοντοσ Πρωτοκόλλου Διαχείριςθσ Κροφςματοσ.  
Αποφάςεισ για τθν αναςτολι λειτουργίασ του ςυνόλου των οργανικϊν μονάδων των δθμοςίων υπθρεςιϊν, 
ςε επίπεδο δθμοτικισ ι περιφερειακισ ενότθτασ ι τθσ Επικράτειασ λαμβάνονται κατόπιν απόφαςθσ των 
Τπουργϊν Προςταςίασ του Πολίτθ, Τγείασ, Εςωτερικϊν και των κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιων Τπουργϊν 
μετά από γνϊμθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID19.  
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