
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Μαθαίνουμε να μένουμε ΑΣΦΑΛΕΙΣ ! 



Σκοπός  

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για 

την μείωση της μετάδοσης και 

διαποράς του Covid 19
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Π ε ρ ι ε χό μ ε ν α

• Πανδημία Covid 19

• Ορθή χρήση της μάσκας

• Βήματα εφαρμογής της - επίδειξη

• Τήρηση των κανόνων υγιεινής

• Τήρηση φυσικών αποστάσεων 

• Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών 

λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

• Συζήτηση - ερωτήσεις 
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Ορθή χρήση της μάσκας στο σχολείο  



Ορθή χρήση της μάσκας 

Δεν ξεχνώ τη 

μάσκα μου

Μαθαίνω να τη 

φορώ σωστά

Πλένω τα χέρια 

μου

Τηρώ τις 

αποστάσεις 



Ορθή χρήση της μάσκας 
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Πηγή: https://www.moh.gov.gr
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Ορθή χρήση της μάσκας 
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Ορθή χρήση της μάσκας 
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Tι ΔΕΝ κάνουμε !!!
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Tι ΔΕΝ κάνουμε !!!
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Πηγή: https://www.moh.gov.gr



Προσέχουμε επίσης …..

Πηγή: https://eody.gov.gr



Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με 

σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα

Τηρούμε τους κανόνες Υγιεινής 



Υγιεινή των χεριών 



Τηρούμε τους κανόνες Υγιεινής 

Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, 

καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με 

τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντηλο και 

πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας 



Τηρούμε τους κανόνες Υγιεινής 

Απορρίπτουμε το χαρτομάντηλο, αμέσως 

μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο 



Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε 

συμπτώματα κρυολογήματος (όπως βήχα, πυρετό, 

καταρροή, πονόλαιμο). Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές 

με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα.

Βήχας Πυρετός Δυσκολία στην 

αναπνοή

Πονόλαιμος

Τηρούμε τους κανόνες Υγιεινής 

Πηγή: https://eody.gov.gr



Τηρούμε τους κανόνες Υγιεινής 

Πλένουμε τα χέρια μας, όταν μαγειρεύουμε, 

όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε 

επαφή με ζώα



Τηρούμε τις φυσικές αποστάσεις

Απόσταση 
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Τηρούμε τις φυσικές αποστάσεις 

…….και στο σχολείο ! ……και στο παιχνίδι !



Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:

πυρετός

βήχας

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια

μυαλγίες

ρίγος

πονοκέφαλος

καταβολή δυνάμεων

δυσκαταποσία

απώλεια γεύσης ή/και οσμής

ναυτία / έμετος

κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης 

COVID-19 σε σχολικές μονάδες

Πηγή: https://eody.gov.gr



Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε 

σχολικές μονάδες

Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι 

στο σχολείο, ο Υπεύθυνος COVID-19:

• Επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού

• Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, 

μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α 

που το φροντίζουν

• Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την 

αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Πηγή: https://eody.gov.gr



Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε 

σχολικές μονάδες

▪ Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και – σε

περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων – ποδιά

αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

▪ Εάν ένα μέλος του προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη

COVID-19 όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από αυτό, ενώ αν χρειαστεί να

περιμένει στο σχολείο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, παραμένει σε

απομόνωση στον καθορισμένο χώρο φορώντας απλή χειρουργική μάσκα.



Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς 

και τους επιστήμονες για την 

πληροφόρησή μας 
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Μαθαίνουμε να 

μένουμε ΑΣΦΑΛΕΙΣ ! 

2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ -

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 


