
 

 

 

 

         Αθήνα 29.1.2020 

 

 

                                      ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

 

Μετά από γραπτό αίτημα του Εθνικοφ Οργανιςμοφ Δημόςια Υγείασ (ΕΟΔΥ) ο ΠΙΣ 
αποςτζλλει αναλυτικζσ οδηγίεσ για τη πρόληψη διαςποράσ του νζου κορωνοϊοφ και 
τη διαχείριςη πιθανϊν κρουςμάτων ςτα ελληνικά νοςοκομεία με τρόπο που να 
προςτατεφει αςθενείσ, ςυνοδοφσ και ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό. 
 

Ζλεγχοσ και πρόληψη διαςποράσ του κορωνοϊοφ (2019-nCoV) ε χϊρουσ παροχήσ 
υπηρεςιϊν Υγείασ 
 
Κατά τη διάρκεια νοςηλείασ αςθενϊν με πιθανή ή επιβεβαιωμζνη λοίμωξη με τον ιό 
2019-nCoV θα πρζπει να λαμβάνονται οι βαςικζσ προφυλάξεισ καθϊσ και προφυλάξεισ 
επαφήσ και ςταγονιδίων.  
 
Συγκεκριμζνα: 
 
Ι. Αςθενείσ με πιθανή ή επιβεβαιωμζνη λοίμωξη με τον ιό 2019-nCoV θα πρζπει να 
παραπζμπονται ςτα νοςοκομεία αναφοράσ όπωσ αυτά ανακοινϊθηκαν από την ηγεςία 
του υπουργείου Υγείασ. 
 
Αςκενείσ με πικανι ι επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ με τον ιό 2019-nCoV κα πρζπει να 
τοποκετοφνται ςε χϊρο ξεχωριςτό από τουσ άλλουσ αςκενείσ.  
 
Ιδανικά οι αςκενείσ κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε κάλαμο αρνθτικισ πίεςθσ.  
 
Αν δεν υπάρχει διακζςιμοσ κάλαμοσ αρνθτικισ πίεςθσ, ο αςκενισ κα πρζπει να 
τοποκετείται ςε μονόκλινο επαρκϊσ αεριηόμενο δωμάτιο.  
 
Η πόρτα του δωματίου κα πρζπει να διατθρείται κλειςτι.  
 
Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχουν διακζςιμα αρκετά μονόκλινα δωμάτια, αςκενείσ με 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ λοίμωξθ με τον ιό 2019-nCoV μποροφν να νοςθλεφονται ςτον ίδιο 
κάλαμο .  
 



 

 

Ο χϊροσ που γειτονεφει με το δωμάτιο νοςθλείασ του αςκενι κα πρζπει να λαμβάνεται 
υπόψιν. Το δωμάτιο νοςθλείασ αςκενϊν με πικανι ι επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ με τον ιό 
2019-nCoV κα πρζπει να απζχει το μζγιςτο δυνατόν από ανοςοκαταςταλμζνουσ αςκενείσ.  
 
Επιπλζον ιδανικά κα πρζπει να βρίςκεται ςε ςθμείο με τθν ελάχιςτθ δυνατι διακίνθςθ 
ατόμων.  
 
Ιδανικά το δωμάτιο του αςκενι κα πρζπει να διακζτει ιδιωτικι τουαλζτα.  
 
Στθν περίπτωςθ που το δωμάτιο του αςκενι δεν διακζτει ιδιωτικι τουαλζτα, κα πρζπει να 
χρθςιμοποιείται καρζκλα-τουαλζτα  αποκλειςτικισ χριςθσ και θ ςκωραμίδα μιασ χριςθσ 
να απορρίπτεται ςε κατάλλθλο χϊρο.  
 
Όπου είναι δυνατόν, κα πρζπει να αποφεφγεται επαγγελματίεσ υγείασ που περικάλπουν 
αςκενείσ με πικανι ι επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ με τον ιό 2019-nCoV να περικάλπουν 
άλλουσ αςκενείσ.  
 
 Προφυλάξεισ  
 
Κατά τθ νοςθλεία αςκενϊν με πικανι ι επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ με τον ιό 2019-nCoV κα 
πρζπει να λαμβάνονται οι βαςικζσ προφυλάξεισ που απαιτοφνται για τθ νοςθλεία όλων των 
αςκενϊν. Συγκεκριμζνα:  
 

- χρήςη απλήσ χειρουργικήσ μάςκασ από τουσ αςθενείσ (για τουσ αςθενείσ που μποροφν 
να την ανεχτοφν).  

- κάλυψη τησ μφτησ και του ςτόματοσ του αςθενή κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίςματοσ 
με χαρτομάντιλο.  

- εφαρμογή υγιεινήσ των χεριϊν μετά από την επαφή με αναπνευςτικζσ εκκρίςεισ.  

 
Προφυλάξεισ επαφήσ και ςταγονιδίων και αερογενείσ προφυλάξεισ  
 
Επιπρόςκετα από τισ βαςικζσ προφυλάξεισ, όλα τα άτομα που ζρχονται ςε επαφι με 
αςκενι (επαγγελματίεσ υγείασ και επιςκζπτεσ) κα πρζπει να εφαρμόηουν προφυλάξεισ 
επαφισ και ςταγονιδίων κακϊσ και μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ.  
 

- Μάςκα υψηλήσ αναπνευςτικήσ προςταςίασ (FFP3).  

- Οφθαλμική προςταςία/προςταςία προςϊπου (αςπίδα προςϊπου ή προςτατευτικά 
γυαλιά ευρζωσ πεδίου).  



 

 

- Καθαρή μη αποςτειρωμζνη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια. Κάτω από τη ρόμπα 
θα πρζπει να φζρουν ροφχα εφημερίασ/ χειρουργείου.  

- Υποδήματα εφημερίασ/χειρουργείου ή ελαςτικζσ γαλότςεσ .  

- Γάντια μιασ χρήςεωσ (αποςτειρωμζνα όταν η διαδικαςία το απαιτεί).  
 
Η επαφι ματιϊν, μφτθσ ι ςτόματοσ με δυνθτικά μολυςμζνα χζρια κα πρζπει να 
αποφεφγεται.  
 
Επιπλζον ςυνιςτάται όπωσ:  
 

- Χρθςιμοποιείται ιατρικόσ εξοπλιςμόσ (π.χ. ςτθκοςκόπιο, πιεςόμετρο) αποκλειςτικισ 
χριςθσ για τον αςκενι. Όταν είναι δυνατόν χρθςιμοποιείται εξοπλιςμόσ μίασ χριςθσ (π.χ. 
κερμόμετρο).  

- Οι μετακινιςεισ του αςκενι περιορίηονται ςτισ απόλυτα αναγκαίεσ για ιατρικοφσ λόγουσ. 
Αν θ μετακίνθςθ του αςκενι είναι ιατρικά απαραίτθτθ, κα πρζπει να χρθςιμοποιείται θ 
μικρότερθ δυνατι διαδρομι και ο αςκενισ να εφαρμόηει χειρουργικι μάςκα.  

- Το προςωπικό που μεταφζρει τον αςκενι εφαρμόηει τον εξοπλιςμό ατομικισ προςταςίασ 
και υγιεινι των χεριϊν.  

- Το τμιμα υποδοχισ του χϊρου παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ που κα υποδεχκεί τον αςκενι 
ενθμερϊνεται για τθν εφαρμογι των μζτρων ελζγχου και πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ.  

- Ο αρικμόσ των επαγγελματιϊν υγείασ που ζρχονται ςε επαφι με τον αςκενι περιορίηεται 
ςτον ελάχιςτο δυνατό.  

- Οι επιςκζπτεσ περιορίηονται ςτουσ απόλυτα απαραίτθτουσ (π.χ. γονείσ για παιδιατρικοφσ 
αςκενείσ).  

- Καταγράφονται όλα τα άτομα που ειςζρχονται ςτο χϊρο νοςθλείασ του αςκενι 
(επαγγελματίεσ υγείασ και επιςκζπτεσ).  
 
Περιβάλλον, κλινικά απόβλητα, ιματιςμόσ  
 
Ιδιαίτερη προςοχή θα πρζπει να δίνεται ςτον ςυχνό καθαριςμό του περιβάλλοντοσ του 
αςθενή και ςτην αςφαλή διαχείριςη κλινικϊν αποβλήτων και του ιματιςμοφ του αςθενή.  
 
-Το περιβάλλον του αςκενι κα πρζπει να κακαρίηεται τουλάχιςτον κακθμερινά κακϊσ και 
μετά από κάκε χειριςμό που μπορεί να οδθγιςει ςε επιμόλυνςθ του περιβάλλοντοσ.  
 
-Επιφάνειεσ οι οποίεσ ζρχονται ςε ςυχνι επαφι με τα χζρια κα πρζπει να κακαρίηονται πιο 
ςυχνά. Ο κακαριςμόσ του περιβάλλοντοσ με νερό και απορρυπαντικό μαηί με τθ χριςθ 
κοινϊν απολυμαντικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτο νοςοκομειακό χϊρο (π.χ. διάλυμα 
υποχλωριϊδουσ νατρίου) είναι επαρκι.  



 

 

 
-Ο κακαριςμόσ κα πρζπει να γίνεται από άτομα που ζχουν εκπαιδευτεί ςτθν εφαρμογι 
προςωπικοφ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ.  
 
-Ο ιματιςμόσ του αςκενι κα πρζπει να κεωρείται μολυςματικόσ και θ διαχείριςθ των 
κλινικϊν αποβλιτων κα πρζπει να ακολουκεί τισ ςυνικεισ διαδικαςίεσ.  
 
-Όπου είναι δυνατόν ςυνιςτάται όπωσ χρθςιμοποιοφνται πιάτα και μαχαιροπιρουνα μιασ 
χριςθσ ζτςι ϊςτε να περιορίηεται ο αρικμόσ των αντικειμζνων που κα πρζπει να 
απολυμανκοφν .  
 
Λήψη και μεταφορά δειγμάτων για εργαςτηριακζσ εξετάςεισ  
 
Η λιψθ δειγμάτων για εργαςτθριακζσ εξετάςεισ κα πρζπει να πραγματοποιείται ςτο 
δωμάτιο του αςκενι από επαγγελματίεσ υγείασ οι οποίοι εφαρμόηουν τον κατάλλθλο 
προςωπικό προςτατευτικό εξοπλιςμό. Τα δείγματα κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε 
πλαςτικοφσ περιζκτεσ  που να εμποδίηουν τυχόν διαρροι.  
 
Ιδανικά τα δείγματα κα πρζπει να παραδίδονται ςτο εργαςτιριο ιδιοχείρωσ.  
 
Απαγορεφεται θ χριςθ ςυςτθμάτων πνευματικϊν ςωλινων. Η μεταφορά δειγμάτων 
μεταξφ εργαςτθρίων κα πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ 
μεταφοράσ κατθγορίασ Β.  
 
Χρόνοσ εφαρμογήσ των μζτρων 
 
Οι βαςικζσ προφυλάξεισ κα πρζπει να εφαρμόηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ 
του αςκενι. Τα πρόςκετα μζτρα των προφυλάξεων επαφισ και ςταγονιδίων και των 
αερογενϊν προφυλάξεων κα πρζπει να εφαρμόηονται ενόςω ο αςκενισ παραμζνει 
ςυμπτωματικόσ.  
 
 


