
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 

ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ COVID-19 ΣΟ ΠΙΣΙ  

Πηγή: Τπουργείο Τγείασ - ΕΟΔΤ  

  

Οη αζζελείο κε ήπηα ζπκπησκαηνινγία θαη ρσξίο ζνβαξό ππνθείκελν λόζεκα (πρ θαξδηαθό/ 

αλαπλεπζηηθό λόζεκα, λεθξηθή αλεπάξθεηα, αλνζνθαηαζηνιή) κπνξνύλ λα λνζειεπζνύλ ζην 

ζπίηη. Επίζεο, νη ζπκπησκαηηθνί αζζελείο πνπ νινθιήξσζαλ ηε λνζειεία ζην λνζνθνκείν θαη 

ιακβάλνπλ εμηηήξην κπνξεί λα ζπλερίζνπλ ηε ζεξαπεία ζην ζπίηη.   

Επίζεο, άηνκα πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ύπνπην ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα ινίκσμεο κε ην 

λέν θνξσλντό (πρ κέιε νηθνγέλεηαο, θίινη, ζπλάδειθνη, ζπκκαζεηέο ελόο ζρνιηθνύ ηκήκαηνο) 

παξαθνινπζνύλ ηελ πγεία ηνπο (ζεξκνκέηξεζε δύν θνξέο ηελ εκέξα) από ηελ εκέξα ηεο 

ηειεπηαίαο επαθήο κε ην θξνύζκα θαη γηα 10-14 εκέξεο. Σθόπηκν είλαη ε ηαθηηθή 

(θαζεκεξηλή) επηθνηλσλία κε επαγγεικαηία πγείαο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινύζεζεο.  

Σηελέο επαθέο:  

 (με εμβόλιο ή νόζηζη ηο ηελεςηαίο εξάμηνο) ζπλερίδνπλ λα πεγαίλνπλ ζηελ  

εξγαζία ηνπο κε ζπρλό απηνδηαγλσζηηθό έιεγρν (self test). 

 (σωπίρ εμβόλιο) κέλνπλ ζε θαη΄νίθνλ πεξηνξηζκό γηα 10 εκέξεο θαη πξνβαίλνπλ ζε 

rapid test . 

 Σε ημήμα ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ όπος βπεθεί θεηικό κπούζμα , οι ζηενέρ επαθέρ 

θα ππέπει να κάνοςν ηην 1
η
 ημέπα rapid test, ηην 2

η 
- 3

η
 – 4

η
 – 5

η
 – 6

η
 ημέπα self 

test και ηην 7
η
 μέπα rapid test . Οι μαθηηέρ με απνηηικό αποηέλεζμα θα 

πποζέπσονηαι κανονικά ζηο ζσολείο.  

 

Για όλο ηο διάζηημα ηης παρακολούθηζης (10 - 14 ημέρες) ππέπει να εθαρμόζονηαι ηα 

παρακάηω:  

                

    1Ο Γυμνάςιο Γιαννιτςών 

    

  

  

  

  

Konstantina Spiropoulou
Νηπιαγωγείο Στούπας


Konstantina Spiropoulou
Δήμου Δυτικής Μάνης



 

 

 Δηακνλή ζε θαιά αεξηδόκελν δσκάηην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από ην 

άηνκν απηό.  

 Πεξηνξηζκόο όζσλ θξνληίδνπλ ην άηνκν, ηδαληθά έλα άηνκν πνπ δελ αλήθεη 

ζε νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ (δειαδή δελ είλαη κεγάιεο ειηθίαο θαη δελ έρεη 

ρξόλην λόζεκα).  

 Δελ επηηξέπνληαη επηζθέςεηο.  

 Χξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο από ηνλ αζζελή θαη ρξήζε πςειήο 

πξνζηαζίαο ε 2πιή απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα από ην άηνκν πνπ θξνληίδεη 

ηνλ αζζελή. Απνθεύγεηαη ε επαθή ησλ ρεξηώλ κε ηε κάζθα. Η κάζθα 

απνξξίπηεηαη όηαλ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλε ή βξεγκέλε θαζώο θαη κεηά ηε 

ρξήζε. Σηε ζπλέρεηα εθαξκόδεηαη πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.  

 Δηακνλή ησλ ππόινηπσλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζε δηαθνξεηηθό δσκάηην θαη 

εάλ απηό δελ είλαη εθηθηό, ηήξεζε απόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 2κ από ην άηνκν.  

 Πεξηνξηζκόο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ αηόκνπ ζην ζπίηη, όζν είλαη δπλαηό.  

 Καιόο αεξηζκόο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.  

 Καιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά από θάζε επαθή κε ην άηνκν ή ην 

πεξηβάιινλ ηνπ (δσκάηην, αληηθείκελα), πξηλ θαη κεηά ηελ πξνεηνηκαζία  

θαγεηνύ, πξηλ ην θαγεηό θαη κεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο (πιύζηκν κε λεξό 

θαη ζαπνύλη ή ρξήζε αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ).  

 Χξήζε ρεηξνπεηζεηώλ κηαο ρξήζεο κεηά ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη 

ζαπνύλη. Εάλ απηό δελ είλαη εθηθηό ρξήζε πθαζκάηηλεο πεηζέηαο ε νπνία 

αληηθαζίζηαηαη όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί.  

 Πάληα θάιπςε ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο θαηά ηε δηάξθεηα βήρα ή 

θηαξλίζκαηνο.  

 Εθαξκνγή αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο από όινπο, ηδηαίηεξα από ηνλ αζζελή, 

πάληα.  

 Πξνζεθηηθή απόξξηςε ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάιπςε ηεο 

κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο, ζρνιαζηηθό πιύζηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δελ 

είλαη κηαο ρξήζεο.  

 Τνπνζέηεζε ησλ κνιπζκαηηθώλ πιηθώλ ηνπ αζζελή (πρ γάληηα, κάζθεο, 

ραξηνκάληεια) ζε ζαθνύια πνπ δέλεη, κέζα ζην δσκάηην, πξηλ ηελ απόξξηςή 

ηνπο καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα.  

 Απνθπγή άκεζεο επαθήο κε ζσκαηηθά πγξά, ηδηαίηεξα ζάιην, πηύεια ή 

άιιεο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο θαη θόπξαλα κε γπκλά ρέξηα θαη εθαξκνγή 

γαληηώλ κηαο ρξήζεο. Σσζηή εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ.  

 Απνθπγή επαθήο κε δπλεηηθά κνιπζκέλα αληηθείκελα ηνπ αζζελνύο 

όπσο πηάηα, πνηήξηα, καραηξνπίξνπλα, πεηζέηεο, ζεληόληα ηα νπνία κεηά 

από ζρνιαζηηθό πιύζηκν επαλαρξεζηκνπνηνύληαη.  

 Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε επηθαλεηώλ θαη αληηθεηκέλσλ ζην δσκάηην ηνπ 

αζζελνύο θαζεκεξηλά κε θνηλό απνξξππαληηθό ή ζαπνύλη, μέπιπκα θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνιύκαλζε κε δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο ζε αλαινγία 1:10.  



 

 

 Τνπνζέηεζε ιεξσκέλσλ ξνύρσλ, πεηζεηώλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ ζε 

μερσξηζηό θιεηζηό ζάθν γηα ηα άπιπηα κε πξνζνρή, γηα απνθπγή επαθήο κε 

ην δέξκα θαη ηα ξνύρα. Πιύζηκν ζην πιπληήξην κε θνηλό νηθηαθό 

απνξξππαληηθό ζε πςειή ζεξκνθξαζία (60
0 

C – 90
0
 C) θαη θαιό ζηέγλσκα.  

 Καζαξηζκόο ηεο ηνπαιέηαο θαζεκεξηλά κε ηνλ ίδην ηξόπν.  

 Παξακνλή ζην ζπίηη ησλ αζζελώλ κέρξη ηελ ππνρώξεζε ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη κεηά από ηαηξηθή εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε.  

 Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζεσξνύληαη ζηελέο επαθέο θαη παξαθνινπζνύλ 

ηελ πγεία ηνπο.   

Σεκαληηθό : Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ζώκαηνο θαη θνξεζκνύ – 

νμπγόλνπ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εκέξα από ην άηνκν πνπ 

λνζεί θαη από ηηο ζηελέο επαθέο ηνπ!  

  
  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν εκθαλίζεη 

ζπκπηώκαηα αλαπλεπζηηθήο ινίκσμεο (π.ρ. 

ππξεηό, βήρα, πνλόιαηκν, δπζθνιία ζηελ 

αλαπλνή) θαιεί άκεζα ηνλ ηαηξό ηνπ ή ηνλ ΕΟΔΥ  

(ηει:1135, 210 5212 054), γηα λα ιάβεη νδεγίεο.  
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