
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Καλαµάτα 10/02/2016 

Οδηγίες ατοµικής υγιεινής 

- Αποφυγή επαφής χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα για τη µείωση του κινδύνου µόλυνσης 

από τον ιό. 

- Αποφυγή κοινής χρήσης των µολυβιών, των στυλό, των µαρκαδόρων και άλλων προσωπικών 

αντικειµένων. 

- Σε βήχα ή φτέρνισµα, κάλυψη της µύτης και του στόµατος µε το µανίκι στο ύψος του αγκώνα ή µε 

χαρτοµάντιλο. 

- Το χρησιµοποιηµένο χαρτοµάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αµέσως µετά τη χρήση τόσο από τα 

παιδιά όσο και από το προσωπικό µέσα στους κάδους απορριµµάτων. 

- Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση µε το στόµα. 

- Τακτικό πλύσιµο των χεριών των παιδιών και των εργαζοµένων µε υγρό σαπούνι και νερό. 

Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωµα των χεριών µε χάρτινες χαρτοπετσέτες µιας χρήσης οι οποίες θα 

απορρίπτονται στους κάδους απορριµµάτων. 

Τα παιδιά και οι εργαζόµενοι στην εκπαιδευτική µονάδα µπορούν εναλλακτικά να 

χρησιµοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυµα ή χαρτοµάντιλα µε αλκοόλη. Συνιστάται καλό 

τρίψιµο των χεριών µέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το µπουκάλι µε το αλκοολούχο διάλυµα (µε 

αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, κοντά στην έξοδο, και 

να χρησιµοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης. Τα χέρια πρέπει να πλένονται 

καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.  

Επιπλέον µέτρα ατοµικής υγιεινής: 

Ιδιαίτερη προσοχή στο πλύσιµο των χεριών πρέπει να δίνει το προσωπικό του σχολείου σε 

περιπτώσεις όπως 

- πριν και µετά τη χορήγηση γευµάτων  

- µετά τον καθαρισµό της µύτης και του στόµατος του κάθε παιδιού 

- µετά των καθαρισµό επιφανειών λερωµένων µε εκκρίσεις (σάλιο κ.α.) και την υποβοήθηση του 

κάθε παιδιού στην τουαλέτα 

Η χρήση χαρτοµάντιλων µιας χρήσης εµποτισµένων µε αλκοόλη ή εναλλακτικά η χρήση του 

αλκοολούχου διαλύµατος, η οποία πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών για την 

αποφυγή κατάποσής του. Η αποφυγή κοινής χρήσης των µολυβιών, στυλό, µαρκαδόρων και άλλων 

προσωπικών αντικειµένων. Προσεκτικός και συχνός καθαρισµός των παιχνιδιών του σχολείου µε 

υγρό σαπούνι και νερό ή απολυµαντικό που εξατµίζεται εύκολα (π.χ. οινόπνευµα). 

Η αποφυγή χρήσης παιχνιδιών από µαλακά υλικά, λόγω της αδυναµίας καλού καθαρισµού 

τους. 

Προκαθορισµένος χώρος παραµονής του παιδιού που θα εµφανίσει συµπτώµατα γρίπης 

Α(Η1Ν1) µέχρι να το παραλάβουν οι γονείς του είναι η αίθουσα συνεδριάσεων που διαθέτει το 

σχολείο.  

 



ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Καλαµάτα 10/02/2016 

Οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης 

 

1. Συστηµατικός και επαρκής αερισµός όλων των χώρων, κυρίως στα διαλείµµατα. 

 

2. Συχνός καθαρισµός των λείων επιφανειών που χρησιµοποιούνται συχνά (π.χ. πόµολα, 

χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωµα, βρύσες κ.λπ.) µε κοινά καθαριστικά, δηλαδή 

υγρό σαπούνι και νερό ή διάλυµα οικιακής χλωρίνης 10% (ένα µέρος οικιακής χλωρίνης 

αραιωµένο µε 10 µέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Οι εργασίες καθαρισµού πρέπει να 

γίνονται µε χρήση γαντιών και στολής εργασίας. 

 

3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισµό των αντικειµένων και των επιφανειών 

µε τις οποίες ήρθε σε επαφή το άτοµο που εµφάνισε συµπτώµατα γρίπης. 

 

4. Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεµίζουν, πρέπει να δένονται σφιχτά και να 

αποµακρύνονται αµέσως. Το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να φοράει γάντια και 

στολή εργασίας. Τα γάντια µετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αµέσως στις 

πλαστικές σακούλες των κάδων απορριµµάτων και να µη γίνονται προσπάθειες καθαρισµού 

τους, π.χ. πλύσιµο των γαντιών µιας χρήσης και επαναχρησιµοποίησή τους. 

 

5. Η χρήση γαντιών µιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καµία περίπτωση το πλύσιµο των χεριών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


