
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19 ) 

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΕΟΔΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ) 

Η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

που αναμένεται ότι θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες είναι 

εξαιρετικά σημαντική. Η παρουσία των παιδιών στο σχολείο, ιδιαίτερα αυτών 

που είναι μικρής ηλικίας, είναι απαραίτητη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί 

με την αποκλειστική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία. Η παρουσία στο 

σχολείο είναι σημαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία, την απόκτηση νέων 

γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι δημιουργικές σχέσεις με 

τους συμμαθητές και τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και τις 

αθλητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και 

συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων, τη σωματική 

καιψυχική τους υγεία. Η πλήρης λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική και 

για τους εργαζόμενους γονείς που έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

στην παραγωγική διαδικασία. 

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να 

προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων. 

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, στη περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα 

σε μια σχολική μονάδα, να περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειώσει τον 

αριθμό δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική 

εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο: 

 προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών-

εκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 

σχολείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν 

έρχονται σε επαφή μεταξύ τους 

 συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και 

νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών) 

 σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή 

απλής χειρουργικής) τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές με 



μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση· στο σχολείο συνιστάται η ευρεία 

χρήση υφασμάτινης μάσκας (με ελάχιστες εξαιρέσεις –βλ. Παράρτημα 

ΙΙ), αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται και απλή χειρουργική μάσκα 

 καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική 

εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες 

 αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο 

άλλων ατόμων όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο 

 αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ήκαι άλλα 

συμπτώματα συμβατά με COVID-19, προστασία μαθητών και 

εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. 

 

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

και βήχας. 

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: 

 Δυσκολία στην αναπνοή  

 Μυαλγίες 

 Ρίγος 

 Πονοκέφαλος 

 Δυσκαταποσία 

 Ρινική καταρροή/συμφόρηση 

 Ναυτία / έμετος 

 Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 

 

Χρήση μάσκας 

Η χρήση μάσκας προτείνεται από τον ΠΟΥ και τη UNICEF ως μέρος ενός 

συνόλου μέτρων δημόσιας υγείας, όπως η τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, η 

υγιεινή των χεριών, η αναπνευστική υγιεινή και ο επαρκής φυσικός αερισμός 

των κλειστών χώρων, για την πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης 

συγκεκριμένων αναπνευστικών ιών συμπεριλαμβανομένων των ιών SARS-

CoV-2καιγρίπης.Δεδομένου ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που 

παράγονται από άτομο που έχει μολυνθεί είτε εμφανίζει συμπτώματα είτε 

όχι, η χρήση της μάσκας προστατεύει το άτομο που τη φορά αλλά ακόμη 

περισσότερο τους άλλους. Η ευρεία χρήση της μάσκας συμβάλλει σημαντικά 

στον περιορισμό της μετάδοσης της λοίμωξης και κατά συνέπεια στη 

διατήρηση της κοινωνικής δραστηριότητας και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής 



διαδικασίας. Η σωστή χρήση μάσκας έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και 

μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά από τη μετάδοση της λοίμωξης. Για 

τους λόγους αυτούς πολλοί διεθνείς οργανισμοί συστήνουν την καθολική 

χρήση μάσκας στην κοινότητα αλλά και στο σχολείο. Με την καθολική χρήση 

της μάσκας στο σχολείο προστατεύονται όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά αλλά και 

οι ενήλικοι της οικογένειας και ιδιαίτερα τα άτομα αυξημένου κινδύνου, όπως 

οι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα χρόνια νοσήματα. Η αποτελεσματική 

εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικών βαθμίδων 

προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών και 

τη συστηματική εκπαίδευσή τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και 

απόρριψης όπως και την καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της 

συμμόρφωσης σε αυτές. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε 

συνθήκες ηρεμίας των παιδιών στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά 

διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» 

ώστε να επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή χρήση 

της μάσκας. 

 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής 

 Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση 

μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει 

συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό. 

 Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με 

οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το 

αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.  

 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη 

μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

 Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των 

μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί 

θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα.  

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το 

μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του 

χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και 

επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το 

στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και 



μπουκάλια. Συστήνεται η χρήση ατομικού μπουκαλιού ή παγουριού 

από το κάθε παιδί. 

 Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, 

για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, 

και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την 

επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή 

άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών 

με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους 

κάδους απορριμμάτων. 

 Η υγιεινή των χεριών για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με χρήση 

αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που θα βρίσκεται κοντά 

στην είσοδο κάθε αίθουσας διδασκαλίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται 

συχνά και σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, κατά 

προτίμηση υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού της τάξης, ιδιαίτερα για 

τα μικρότερα παιδιά. 

 Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος 

πριν και μετά τη χρήση εξοπλισμού, όπως πληκτρολόγιο 

υπολογιστή, σε περίπτωση που αυτός είναι κοινόχρηστος. 

 Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση 

συμπτωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων 

συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ.βήχας, πυρετός, 

πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα) παραμονή στο σπίτι και 

ενημέρωση των υπευθύνων. Η ένδειξη για διενέργεια 

εργαστηριακού ελέγχου θα τίθεται κατά περίπτωση ανάλογα με την 

κρίση του θεράποντος ιατρού και τα επιδημιολογικά δεδομένα σε 

επίπεδο τμήματος, σχολείου ή/και γεωγραφικής περιοχής.  

 Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών, μπορεί να 

τοποθετούνται σε διάφορους χώρους του σχολείου αφίσες ή 

εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων 

ατομικής υγιεινής. 

 

Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και περιβαλλοντικά μέτρα 

 Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ 

παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση 

από το σχολείο. 



 Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, το 

εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό των σχολείων, είναι 

απαραίτητη. Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με την 

προσέλευση στο σχολείο. Θα πρέπει, επίσης, να εφαρμόζεται πριν 

την είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση της μάσκας είναι 

επίσης απαραίτητη κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού 

καθώς και σε όλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου (π.χ. 

αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, διοικητικές 

υπηρεσίες κλπ.). Σε εξωτερικούς χώρους, η εφαρμογή της μάσκας 

είναι απαραίτητη όταν υπάρχει συνωστισμός. Η σωστή χρήση της 

μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-

gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/και Παράρτημα II) 

 Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο 

(π.χ. μπάλες, κούκλες κλπ.). 

 

Οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων 

1.Το προσωπικό των κυλικείων 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.). 

2.Το προσωπικό των κυλικείων 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.). 

3.Η χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά τη διάρκεια 

της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι 

υποχρεωτική. 

4.Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν 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 



5.Τα παιδιά πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την 

αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος 

με τις προβλεπόμενες αποστάσεις). 

6.Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παιδιών 

κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι 

απαραίτητη. Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να 

γίνεται πάντα χρήση μάσκας. 

7.Συνιστάται τα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό 

διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του 

γεύματος. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

Παιδιά για τα οποία δίνεται η γενική σύσταση μακροχρόνιας αποχής από 

το σχολείο και χρήσης τηλεεκπαίδευσης λόγω σοβαρού υποκείμενου 

νοσήματος. 

Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν 

παιδιά με υποκείμενα νοσήματα από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2 είναι 

περιορισμένα καθώς πρόκειται για ένα νέο ιό. Οι παρακάτω πίνακες ενδέχεται 

να τροποποιηθούν στο μέλλον καθώς αυξάνονται οι γνώσεις μας σχετικά με 

τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε 

κάθε περίπτωση, η απόφαση για μακροχρόνια αποχή από το σχολείο πρέπει 

να λαμβάνεται εξατομικευμένα με προσεκτική στάθμιση της κατάστασης 

υγείας κάθε παιδιού από τον θεράποντα ιατρό σε συνεργασία με την 

οικογένεια. 

1.Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από 

ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει 

λιγότερο από 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της. 

2.Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν 

έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες. 

3.Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν 

παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες. 

4.Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

5.Παιδιά με σοβαρή συγγενή ή επίκτητηανοσοανεπάρκεια (HIVκαι 

CD4<500) 



6.Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα) 

7.Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια 

8.Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ήγνωστή 

μυοκαρδιοπάθεια 

9.Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με 

αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, 

σύμφωνα με τη γνωμάτευσηεξειδικευμένου κέντρου. 

10.Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν 

παιδιά με υποκείμενα νοσήματα από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2 είναι 

περιορισμένα καθώς πρόκειται για ένα νέο ιό. Οι παρακάτω πίνακες ενδέχεται 

να τροποποιηθούν στο μέλλον καθώς αυξάνονται οι γνώσεις μας σχετικά με 

τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 και ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. 

Παιδιά για τα οποία θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης 

χειρουργικής μάσκας. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής 

υφασμάτινης θα πρέπει να συζητηθεί με τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με 

υποκείμενα νοσήματα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

1.Παιδιά με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής 

(χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς 

οργάνου) 

2.Παιδιά με ινοκυστική νόσο 

3.Παιδιά που λαμβάνουν βιολογικούςπαράγοντες, όπως είναι τα παιδιά με 

ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου  

4.Παιδιά με μεσογειακή αναιμία5.Παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη 

 

Παιδιά για τα οποία συστήνεται η ΜΗ χρήση μάσκας  

1.Παιδιά με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή 

διαταραχήσυμπεριφοράς 

2.Παιδιά με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τα εμποδίζει 

να χειριστούν τη μάσκα τους. 

 

Υγιή παιδιά που αντιδρούν στη χρήση μάσκας 



Τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η 

πανδημία ανατρέποντας την καθημερινότητα όλων μας, εύλογα δημιουργεί 

αναστάτωση και ανασφάλεια στα παιδιά. 

Παιδιά τα οποία έχουν πολλές απορίες ή παρουσιάζουν αντίδραση στη 

χρήση μάσκας δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι εμφανίζουν αγχώδη διαταραχή ή 

φοβία. Αντίθετα, ενδέχεται τα παιδιά αυτά να έχουν ανάγκη για περισσότερη 

πληροφορία. Τονίζεται ότι τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί, πριν 

μιλήσουν στα παιδιά θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να έχουν ενημερωθεί και 

πειστεί για την αναγκαιότητα και ασφάλεια της χρήσης της μάσκας. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει το παιδί να μη λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα από τους 

ενήλικες του περιβάλλοντος. Η πληροφορία θα πρέπει να προσφέρεται με 

τρόπο κατάλληλο ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Η 

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος (www.hscap.gr) έχει ετοιμάσει οδηγίες 

για γονείς και εκπαιδευτικούς αναφορικά με την αντιμετώπιση φόβου και 

άγχους των παιδιών για τη νόσο COVID-19  προτείνεται, σε ειδικές 

περιπτώσεις παιδιών που μπορεί να εμφανίζουν φοβία, αγχώδεις διαταραχές 

ή ανασφάλεια, σχετικά με τη χρήση μάσκας ή και τη νόσο COVID-19, η 

εξατομικευμένη προσέγγιση με τη συνδρομή τόσο των αρμόδιων 

εκπαιδευτικών όσο και ειδικών επιστημόνων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  

 

Καταστάσεις κατά τις οποίες η χειλεοανάγνωση είναι σημαντική.  

Σε περιπτώσεις που η χειλεοανάγνωση είναι σημαντική για την 

επικοινωνία ή/και την εκπαίδευση των παιδιών (π.χ. λογοθεραπεία, κωφά 

παιδιά κλπ.), αντί για συνήθη μάσκα, μπορεί τα παιδιά ή/και οι εκπαιδευτικοί 

να χρησιμοποιούν διαφανή ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική 

υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος. 

 


