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Ενηµέρωση   και ευαισθητοποίηση των σχολικών µονάδων του 

Νοµού Άρτας σχετικά µε τη λήψη µέτρων πρόληψης  στα πλαίσια 
της πανδηµίας από  τον κορωνοϊό. 

 

 

 

Το παρόν έγγραφο έχει ως σκοπό την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, όλων των 
εργαζοµένων και των µαθητών των σχολείων Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας εκπαίδευσης, σε 
ό,τι αφορά τα συµπτώµατα του κορωνοϊού COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες σε 
περίπτωση εµφάνισης κρούσµατος και τα προληπτικά µέτρα κατά της διασποράς του ιού. 
Οι κορωνοϊοί είναι µία οµάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιµώξεις µε 
ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα.   
Ο κορωνοϊός COVID-19 είναι στέλεχος που αποµονώνεται για πρώτη φορά από τον 
άνθρωπο. Με βάση τα διαθέσιµα επιδηµιολογικά δεδοµένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός 
COVID-19 πιθανότατα µεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο µέσω σταγονιδίων που 
αποβάλλονται από άτοµο που νοσεί, µέσω βήχα ή πταρµού ή µε άµεση ή έµµεση επαφή µε 
εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή µέσω µολυσµένων χεριών) και αντικειµένων. Ο χρόνος 
επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ηµέρες µε µέσο χρόνο επώασης τις 5 ηµέρες. Η 
νόσος στα παιδιά είναι σχετικά σπάνια και ήπιας µορφής.  
Στα παιδιά περίπου το 80% των λοιµώξεων είναι ιογενείς εκ των οποίων το 60% αφορά το 
αναπνευστικό. ECDC (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ελέγχου Ασθενειών) 
•Χαµηλή µετάδοση στα παιδιά. Το κρούσµα 0 (µηδέν)δεν βρίσκεται στα παιδιά άλλα 
συνήθως στο οικογενειακό περιβάλλον 
•Χαµηλή µετάδοση αν ακολουθείται η προφύλαξη σωστά 
•Η εκπαίδευση να γίνεται µε φυσική συµµετοχή και όχι δικτυακά  
•Η φυσική αγωγή να γίνεται στο ύπαιθρο 
•Μικρότερο από 5% των κρουσµάτων στα παιδιά 
•Αποτροπή εισαγωγής του ιού στο Νηπιαγωγείο 
•Τήρηση των κανόνων υγιεινής  και µείωση χρήσης αντικειµένων 
•Περιορισµός επαφών  
  



 Κλινική συµπτωµατολογία του κορωνοϊού COVID-19  
 

Η κλινική συµπτωµατολογία του κορωνοϊού COVID-19 περιλαµβάνει: 
 

•Βήχα 
•Πυρετό 
•∆ύσπνοια 
•Αιφνίδια εκδήλωση ανοσµίας, αγευσίας 
Επιπρόσθετα  λιγότερο ειδικά συµπτώµατα περιλαµβάνουν  
•Κεφαλαλγία 
•Ρίγος 
•Μυαλγίες  
•Καταβολή 
•∆ιάρροια και εµέτους  
Πότε γίνεται έλεγχος 
Όταν έχουµε πυρετό και βήχα και δύσπνοια ή στενή επαφή µε κρούσµα ή ταξίδι σε χώρα 
µε πολλά κρούσµατα 
 

Τι κάνει ο κορωνοϊός  
Προκαλεί πνευµονία, οξύ αναπνευστικό σύνδροµο, σύνδροµο πολυοργανικής ανεπάρκειας 
 

Πώς µπαίνει η διάγνωση 
Η διάγνωση µπαίνει µε ρινικό ή φαρυγγικό επίχρισµα (PCR) 
 

∆εν έχουµε εµβόλιο ακόµη, τρέχουνε 130 διαφορετικές έρευνες. 
∆εν έχουµε θεραπεία. Τι µας µένει; Η ΠΡΌΛΗΨΗ 
 

Προσχολική Ηλικία 
 

•Μικρές οµάδες παιδιών 
•Συχνό πλύσιµο χεριών (οδηγίες ΕΟ∆Υ) 
•Απολυµαντικό διάλυµα 70% 
•Υποχρεωτική χρήση µάσκας (οδηγίες ΕΟ∆Υ) 
•Ατοµική καθαριότητα  
•Απολύµανση χώρων και αντικειµένων 
•Όχι πολλά αντικείµενα και παιχνίδια στους χώρους 
•Καλός και τακτικός αερισµός των χώρων  
 

Τι πρέπει να κάνουµε  
 

Προληπτικά µέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις 
Εκπαιδευτικές Μονάδες  
 

Τα προληπτικά µέτρα  περιλαµβάνουν αφενός οδηγίες ατοµικής υγιεινής και αφετέρου 
οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης χώρων, επιφανειών και αντικειµένων.    
 

1. 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 
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωµα των χεριών µε 
χάρτινες χειροπετσέτες µιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους 
απορριµµάτων. (οδηγίες ΕΟ∆Υ ) 
•Τα παιδιά και οι εργαζόµενοι στην εκπαιδευτική µονάδα µπορούν εναλλακτικά να 
χρησιµοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυµα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή 5 
χαρτοµάντιλα µε αλκοόλη.  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.  
•Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των κυλικείων.  
 

2. Οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης: 
 

•Συστηµατικός και επαρκής αερισµός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείµµατα.  
•Συχνός καθαρισµός των λείων επιφανειών που χρησιµοποιούνται συχνά (π.χ. πόµολα, 
χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωµα, βρύσες κλπ) µε κοινά καθαριστικά, δηλαδή 
υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυµα οικιακής χλωρίνης 10% (1 µέρος οικιακής χλωρίνης 
αραιωµένο σε 10 µέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.  
•Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισµό των αντικειµένων και των 
επιφανειών µε τις οποίες ήρθε σε επαφή άτοµο που εµφάνισε συµπτώµατα κορωνοϊού 
COVID-19. 
•Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεµίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να 
αποµακρύνονται αµέσως. Τονίζεται ότι, 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, πχ. πλύσιµο των γαντιών µιας χρήσης και επαναχρησιµοποίησή τους.  
•Επισηµαίνεται ότι, η χρήση γαντιών µια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καµιά περίπτωση το 
πλύσιµο των χεριών.  
 

 

∆ιαχείριση κρούσµατος 
 

•Επικοινωνία µε την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού  
•Αποµόνωση σε προκαθορισµένο καλά αεριζόµενο χώρο, µε επίβλεψη,  
•Εφαρµογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής  
•Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας για το προσωπικό (µάσκα, γάντια κλπ) 
•Επιµελής καθαρισµός του χώρου 
•Ιατρική αξιολόγηση  
•Τήρηση  των οδηγιών του γιατρού 
•Παραµονή στο σπίτι όσο χρειάζεται 
 

Επιστροφή στο σχολείο  
 

•Ένα 24ωρο χωρίς πυρετό και χωρίς λήψη αντιπυρετικών 
•3 µέρες αφού το παιδί δεν έχει κανένα  σύµπτωµα 
 

 

 

Η ενηµέρωση µε το παρόν έγγραφο είναι συνεργασία  του Ιατρικού 
Συλλόγου Άρτας  και της 1ης ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Άρτας. 


