
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19: ΤΣΙΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Νοσηλεύτρια) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΑΛΑΝΟΥ (Διευθύντρια) 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: 

 Πονόλαιμος  

 Πυρετός  

 Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη) 

 Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή  

 Κρυάδες  

 Ρίγος (τρέμουλο)  

 Μυαλγίες  

 Κεφαλαλγία  

 Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 

 

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος/-α μαθητής/-τρια εμφανίσει συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19; 

. 

 Ο/Η εκπαιδευτικός παραπέμπει το παιδί στον ορισμένο χώρο εξέτασης πιθανού υπόπτου 

κρούσματος.  

 Η νοσηλεύτρια θερμομετρά το παιδί και σε περίπτωση που η θερμοκρασία του είναι 37,5 

ή  και παραπάνω, και εφ’ όσον συνοδεύεται από έστω και ένα από τα παραπάνω 

συμπτώματα, τότε το παιδί αντιμετωπίζεται ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. 

 Η νοσηλεύτρια ενημερώνει τη Διευθύντρια του σχολείου και τον/την δάσκαλο/δασκάλα 

του μαθητή. 

 Το παιδί φοράει μάσκα και παραμένει στον ειδικό χώρο. 

 Ειδοποιείται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει τον μαθητή. 

 Ζητείται από το γονέα/κηδεμόνα να υποβληθεί το παιδί άμεσα σε ιατρική αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ 

(ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr). 

 Ο/Η γονέας/κηδεμόνας ενημερώνει άμεσα το σχολείο σχετικά με τα πρώιμα 

αποτελέσματα της ιατρικής εξέτασης.  

 

 

http://www.eody.gov.gr/


ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 

 Εδώ μπορούν να παρευρίσκονται συγχρόνως έως δύο παιδιά, προκειμένου να τηρούνται 

οι αποστάσεις. 

 Εάν συγχρόνως κάποιο παιδί τραυματιστεί, λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα στο χώρο 

του γραφείου των δασκάλων για αποφυγή διασποράς. 

 Μόλις το ύποπτο κρούσμα αποχωρήσει, ο χώρος απομόνωσης και η αίθουσα του παιδιού 

απολυμαίνονται. 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr 

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Εκπαιδευτική Μονάδα (μαθητής, 

εκπαιδευτικό ή άλλο προσωπικό); 

Αν το τεστ βγει θετικό: 

 Ενημερώνεται άμεσα η εκπαιδευτική μονάδα και ο ΕΟΔΥ. 

 Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην μονάδα για να γίνει η επιδημιολογική 

διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (εκπαιδευτικοί/μαθητές 

στην ίδια τάξη, συμμαθητές σε εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, 

κ.λπ.). 

 Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων 

που κινήθηκε το κρούσμα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr). 

 Ο μαθητής θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του 

πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου 

από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Οι συμμαθητές του τμήματος  θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή 

παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα 

επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες. 

Αν το τεστ βγει αρνητικό:  

 Ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από την 

υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.  

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19;  

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ μαθητών ή και εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο τμήμα 

μέσα σε διάστημα 14 ημερών. 

 Διακοπή της λειτουργίας του τμήματος για 10 ημέρες. 

 Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκαν τα κρούσματα (οδηγίες 

στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr). 

http://www.eody.gov.gr/
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 Οι μαθητές (ή το προσωπικό) που νόσησαν θα επιστρέψουν στο σχολείο μετά την πάροδο 

3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την 

παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

 Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή 

παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, 

θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.. 

 Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών.  

 Σε περίπτωση εμφάνισης 3 ή περισσοτέρων σποραδικών κρουσμάτων στην 

εκπαιδευτική μονάδα σε διάστημα 14 ημερών, άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για 

επιδημιολογική διερεύνηση.  

 


