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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ  COVID-19 
 
Ο ιός Sars-Cov-2 μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω 
αναπνευστικών σταγονιδίων που αποβάλλονται με βήχα ή πταρμό, ή 
με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού 
συστήματος (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών όταν αυτά έρχονται 
σε επαφή με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια, ή με επιμολυσμένες 
επιφάνειες).  
 
Ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου, δηλαδή το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της εκδήλωσης των 
συμπτωμάτων, είναι 5-6 ημέρες, ενώ κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες. 

 

 



Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 είναι: 
 

 Πυρετός 
 Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη) 
 Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή 
 Κρυάδες 
 Ρίγος (τρέμουλο) 
 Μυαλγίες 
 Κεφαλαλγία 
 Πονόλαιμος 
 Διάρροιες 
 Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 



Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.,  
 
Το 80% των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 εμφανίζει ήπια νόσο ενώ το 
20% των ασθενών μπορεί να εμφανίσει πνευμονία με  αναπνευστική 
δυσχέρεια και να χρειαστεί εισαγωγή σε νοσοκομείο.  
Άτομα με υποκείμενα νοσήματα (καρδιοπάθεια, χρόνιο αναπνευστικό 
νόσημα, σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοκαταστολή) και άτομα άνω των 65 ετών 
έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και εμφάνισης επιπλοκών. 

Η πλειονότητα των παιδιών με λοίμωξη COVID-19 δεν 
εμφανίζει συμπτώματα ή εμφανίζει ήπια νόσο, ενώ ο κίνδυνος 
σοβαρής νόσου COVID-19 είναι πολύ χαμηλός για τα παιδιά. 



Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς  του νέου 
κορωνοϊού SARS–CoV-2 και άλλων ιών του αναπνευστικού, στις 

εκπαιδευτικές μονάδες 

1. Γενικές οδηγίες 

•Είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών, με επίδειξη 
του τρόπου εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης, με πρακτική εξοικείωση των 
παιδιών με τα μέτρα υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, με επεξήγηση της 
λογικής των μέτρων σε συνδυασμό με τη συζήτηση των χαρακτηριστικών του 
ιού και της νόσου με τρόπο κατάλληλο για την κάθε ηλικία. 



•Σε κάθε σχολική μονάδα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε 
τα άτομα του προσωπικού που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να 
αναλαμβάνουν εργασίες που έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο έκθεσης ή δεν 
απαιτούν προσέλευση στο σχολείο (κατάλογος ομάδων αυξημένου 
κινδύνου: Υπουργείο Εσωτερικών, Εγκυκλ. Αρ.Πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670,18.05.2020) 
(https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/egkr9670-18052020.pdf) 

•Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προσέρχονται στο 
σχολείο παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή 
συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές. 
 

• Κάθε σχολική μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για 
συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού 
και να παρακολουθεί την πορεία τους. 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/egkr9670-18052020.pdf


2. Οδηγίες ατομικής υγιεινής 
 

• Παραμονή στο σπίτι και αποχή από το σχολείο 
οποιουδήποτε ατόμου, μαθητή ή μέλους του προσωπικού, 
εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό. 
 

• Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη 
αναγνώριση συμπτωμάτων. 
 

•Αποφυγή στενής επαφής 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, στυλό, 
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, 
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. 
 

•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 με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος που θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο της 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. 
 

•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. 



3. Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και 
περιβαλλοντικά μέτρα 

• Διασφάλιση ασφαλούς τρόπου μεταφοράς των μαθητών από και προς 
το σχολείο. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση πούλμαν με 
παράθυρα που δεν ανοίγουν, ρύθμιση εξαερισμού σε εισαγωγή αέρα 
(όχι ανακύκλωση), εάν είναι δυνατόν από σημεία της οροφής.  

• Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ 
παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από 
το σχολείο. Εφαρμογή πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων (π.χ. 
γραμμές στο δάπεδο). 

•  Τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης μεταξύ των θέσεων των 
μαθητών στην τάξη σύμφωνα με τις εκάστοτε χωροταξικές δυνατότητες.  



 
 
Προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μειώνεται η έκθεση 
των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα. 
 
 Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και το 
λοιπό προσωπικό των σχολείων, είναι απαραίτητη. 
 
Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.Gov.Gr/covid-19-
odigies-gia-ti-chrisimaskas-apo-to-koino/ και παράρτημα II). •  
 
Οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό, αποκλειστικά από 
συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού 
μεταξύ τμημάτων. Ενθάρρυνση για διενέργεια του μαθήματος σε εξωτερικό χώρο εάν και 
όταν αυτό είναι εφικτό.  
 



• Συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο 
ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις 
εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των 
διαλειμμάτων και της διδασκαλίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική 
διαγράμμιση στο προαύλιο. 
 

• Σχετικά με τις μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών, 
τα παιδιά κάθε τμήματος πρέπει να παίζουν μόνο μεταξύ τους 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μπάλα, με την έγκριση ή/και 
επίβλεψη εκπαιδευτικού.  Οι μπάλες πρέπει να πλένονται με 
σαπούνι/ απορρυπαντικό και νερό και να εφαρμόζεται σ’ αυτές 
απολυμαντικό στο τέλος κάθε ημέρας (ή και κατά τη διάρκειά της 
εάν εναλλάσσονται τα τμήματα που παίζουν με αυτές).Ως 
απολυμαντικό μπορεί να χρησιμοποιείται αλκοολούχο διάλυμα 70-
90% ή αραιωμένη οικιακή χλωρίνη (βλ. Παράρτημα για 
λεπτομέρειες).  
 
 
 
 

• Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, 
χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) σε τάξεις και τουαλέτες  



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑς: 
 
  
 

Μαθητές και καθηγητές θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα  

εντός των σχολικών χώρων και στα μέσα μεταφοράς. 

 
Στο στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα, το μοναδικό όπλο, που έχουμε στα 
χέρια μας για την προστασία των παιδιών είναι η χρήση μάσκας. 
 



 Σε ποιες ηλικίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μάσκα; 
 

Η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα 
παιδιά άνω των 2 ετών. Τόσο η Αμερικάνικη 
Ακαδημία Παιδιατρικής όσο και το CDC της 
Αμερικής αλλά και η Παγκόσμια Παιδιατρική 
Εταιρεία συνιστούν τη μάσκα σε παιδιά άνω των 2 
ετών. 



 Η χρήση της μάσκας δημιουργεί 
πρόβλημα στην αναπνοή: 
 

ΟΧΙ. Ακόμη και όταν παίζει ή τρέχει το παιδί στο 
διάλλειμα.  
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ η περίπτωση της έντονης γυμναστικής 
άσκησης (τότε όμως πρέπει να τηρούνται μεγάλες 
αποστάσεις) ή περιπτώσεις ύπαρξης χρόνιου 
σοβαρού αναπνευστικού προβλήματος, συνήθως 
κληρονομικού. 
 
 



 Η μάσκα παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των πνευμόνων; 
 

ΟΧΙ. Σε άτομα που χρησιμοποιούν μάσκα για μακρύ χρονικό διάστημα δεν έχει 
βρεθεί καμία ένδειξη ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των πνευμόνων.  
Βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα δημιουργούνται κυρίως από λοιμώξεις, 
που η μάσκα προστατεύει. 
 



 Μπορεί η μάσκα να εξασθενήσει το αμυντικό 
(Ανοσολογικό) σύστημα του παιδιού; 

 
OXI. Η μάσκα δεν έχει καμία επίδραση στο αμυντικό σύστημα, 

αντίθετα το προστατεύει. 

 Η μάσκα προστατεύει μόνο από λοίμωξη 
COVID-19; 

Η χρήση μάσκας προστατεύει από τη γρίπη, 
COVID-19 και άλλες ιογενείς λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος. Κάθε χρόνο μετά τα 
Χριστούγεννα τα περισσότερα σχολεία σχεδόν 
έκλειναν για 1-1.5 μήνες εξαιτίας της γρίπης. Αυτά 
τα παιδιά με τη μάσκα δεν θα αρρωστήσουν. 

 



 Τι μάσκα πρέπει να χρησιμοποιούμε; 
 
Οι υφασμάτινες μάσκες, συστήνονται για τα παιδιά, από 
όλους τους οργανισμούς.  
 

Θα πρέπει βέβαια να είναι διαφορετικό μέγεθος για τα 
μικρά παιδιά απ΄ ότι στα μεγαλύτερα παιδιά. Θα 
πρέπει να είναι άνετη και να φοριέται σωστά.  

 
Και εδώ βρίσκεται το σημείο προσοχής!!. Στην 
εκμάθηση του παιδιού να τη χρησιμοποιεί σωστά. 
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ακολουθούνται από 
τους γονείς οι κανόνες για τον σχολαστικό 
καθαρισμό της. 
 



 
Μπορεί το παιδί να μάθει να φορά τη μάσκα σωστά; 
 
Τα παιδιά μαθαίνουν πολύ εύκολα και αφομοιώνουν τις οδηγίες – 
μερικές φορές πολύ πιο εύκολα και από τους ενήλικες.  
 
Η εκπαίδευση των παιδιών για τη χρήση μάσκας πρέπει να γίνεται 
εκτός από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, που πρέπει να 
βοηθούν τα παιδιά ειδικά στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούν. 
 



 Είναι επικίνδυνη η μάσκα και για πόσο χρόνο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί; 
 
Η μάσκα αποτελεί μέρος καθημερινής ρουτίνας σε άλλες 
γεωγραφικές περιοχές, όπως π.Χ. στην Άπω Ανατολή πολλά 
χρόνια πριν την εμφάνιση της COVID-19. 
 



 Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση της μάσκας; 
 
1. Προστατεύει από τη μετάδοση του COVID-19 
2. Προστατεύει από τη γρίπη 
3. Βοηθά στην ελάττωση της εξάπλωσης και άλλων οξέων ιογενών 
αναπνευστικών λοιμώξεων 
4. Δεν νοσούν τα παιδιά και παράλληλα προστατεύονται και τα άτομα 
τρίτης ηλικίας που τα παιδιά έρχονται σε επαφή (παππούδες) 
5. Τα παιδιά δεν αναγκάζονται σε απουσίες και διακοπή της 
εκπαίδευσης που λαμβάνουν στο σχολείο. 
 
 
 



Το εμβόλιο  για την αντιμετώπιση της COVID-19 θα το 
χρησιμοποιήσουμε τη στιγμή που θα έχουμε τον έλεγχο 
αποτελεσματικότητας, την έγκριση για ασφαλή χρήση και την 
επάρκεια παραγωγής του.  
 
Μέχρι τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ιό με τα μέσα 
που διαθέτουμε. Πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα είναι η 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ χώρα στο κόσμο που χορηγεί ΔΩΡΕΑΝ όλα τα 
εμβόλια που υπάρχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ,  
Η μάσκα προστατεύει από τη μετάδοση της COVID-19 και άλλων 
ιογενών λοιμώξεων.  
 
Η χρήση μάσκας είναι απολύτως ασφαλής, εύκολος ο τρόπος 
εφαρμογής της και ο πιο οικονομικός τρόπος αντιμετώπισης της 
COVID-19 για τα παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω. 
  
Μεγάλη έμφαση πρέπει φυσικά να δοθεί στη σωστή εκπαίδευση από 
το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον  
για τη σωστή χρήση της. 

 
 







https://youtu.be/YlIXWrEJ2So 

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Νοσηλευτικής και το 
Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών για 
ενημέρωση στην πρωτόγνωρη αυτή περίοδο της πανδημίας 
COVID-19, δημιούργησαν την ιστορία της Βάγιας Κουκουβάγιας. 
 
Σε ένα πολύχρωμο παραμύθι η ηρωίδα μας, νοσηλεύτρια Βάγια 
Κουκουβάγια, εξηγεί στη μικρή γατούλα Μυρτώ τι είναι ο 
κορονοϊος και πώς μπορεί να προστατευτεί εκείνη και η 
οικογένεια της προκειμένου να παραμείνουν υγιείς.  
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