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 ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού της 

Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας».  

 ΣΧΕΤ.: Οι με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 

εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

  Στο πλαίσιο θέσπισης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Δημόσιες Υπηρεσίες και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια των 

ανωτέρων σχετικών, η Δ/νση Π.Ε. Φωκίδας καταρτίζει πλάνο εργασιών για το χρονικό διάστημα έως και την 

30η Νοεμβρίου 2020 ή μέχρι να αρθούν τα σχετικά περιοριστικά μέτρα. 

 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους 

εργασίας του Δημόσιου τομέα του ΕΟΔΥ και εφαρμόζοντας την παρ. 2 του ως άνω πρωτοκόλλου, η Δ/νση Π.Ε. 

Φωκίδας  προβαίνει στην κατάρτιση σχεδίου δράσης, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της Υπηρεσίας, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του κορωνοϊού στους εργαζόμενους, την αντιμετώπιση ύποπτων ή 

επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα. 

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 2 του πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους 

εργασίας του Δημόσιου τομέα του ΕΟΔΥ, έχει οριστεί με την με αρ. Ν.2.16/1728/07-10-2020 απόφαση της 

Δ/ντριας Π.Ε. Φωκίδας, ως Υπεύθυνη Συντονίστρια Διαχείρισης COVID-19 της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας, η κ. 

Πάλλα Στυλιανή, Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτ/θμιας 

Εκπ/σης Φωκίδας, η οποία μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του 

κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους, για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε 

εργαζόμενους της Υπηρεσίας μας και για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει σχετικά με 

τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου 

εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό. 

 

                                                             H   Διευθύντρια Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας 

 

 

 

                                                               Αμαλία Παπαϊωάννου 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Δ.Π.Ε.  ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Παπαϊωάννου Αμαλία Εκπ/κός ΠΕ70 – Με θητεία 

ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πολύζου Αθανασία Διοικητική Υπάλληλος - Προϊστ/νη τμήματος  

ΤΜΗΜΑ Β ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μούτογλη Σταυρούλα Διοικητική Υπάλληλος - Προϊστ/νη τμήματος 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λούσκος Στυλιανός Διοικητική Υπάλληλος - Προϊστ/νος τμήματος 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Κοκκίνου Ευαγγελία Εκπ/κός ΠΕ86 – Με διάθεση 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 
Καστανά Αθηνά 

Εκπ/κός ΠΕ86 – Με θητεία  Προϊστ/νη 

τμήματος 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Σταύρου Μαριέττα Εκπ/κός ΠΕ60 – Με διάθεση 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  

ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Πάλλα Στυλιανή Εκπ/κός ΠΕ11 – Με θητεία 

 Σίσκου Μαρία  

Εκπ/κός ΠΕ07 – Μερική διάθεση για 

συμπλήρωση ωραρίου(δύο 

μέρες την εβδομάδα για 7 

διδακτικές ώρες)  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 Για τους παραπάνω εργαζόμενους της Υπηρεσίας διατίθενται 6 ευμεγέθεις διακριτοί χώροι-γραφεία . 

 Σε δύο από τους χώρους, που είναι >15τ.μ. υπάρχουν δύο γραφεία σε απόσταση >2μ. μεταξύ τους. 

 Όλοι οι χώροι αερίζονται απευθείας με μεγάλα παράθυρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

i. τον μικρό αριθμό εργαζομένων της Υπηρεσίας μας 

ii. τους μεγάλους χώρους γραφείων που διατίθενται, που επιτρέπουν την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας 

iii. το γεγονός ότι σε κάθε Τμήμα είναι τοποθετημένος μόνο ένας εργαζόμενος (Προϊστ/νος Τμήματος ή μη) 

iv. το γεγονός ότι η φύση των καθηκόντων κάθε εργαζόμενου  δεν επιτρέπει την μακρόχρονη, αλλά μόνο 

την ολιγοήμερη και ανά διαστήματα, παροχή τηλεργασίας (πλην της κας Σίσκου, η οποία θα παρέχει 

τηλεργασία, καθ’ όλο το απαιτούμενο διάστημα) 

v. το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στην Υπηρεσία μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που 

έχουν ζητήσει άδεια ειδικού σκοπού 

vi. την ανάγκη θέσπισης μέτρων προστασίας για τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, αλλά και την διασφάλιση της συνέχειας της διοίκησης 

οργανώνουμε σε εβδομαδιαία βάση, την παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία ή 

τηλεργασία, σε ποσοστό, ως εξής: 

Αυτοπρόσωπη εργασία:  

έως 70% 

Τηλεργασία:  

έως 30% 

 Το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της Υπηρεσίας διατηρείται και ισχύει, 

όπως έχει δηλωθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις και 

καταγράφεται καθημερινά στο Παρουσιολόγιο Προσωπικού ΔΠΕ . 

 Το κοινό εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, με 

υποχρεωτική την χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη, όσο και από τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας. 

 Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη. 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Π.Ε.  ΦΩΚΙΔΑΣ  

 
Α. Μέτρα ατομικής υγιεινής και 

Μέσα Ατομικής Προστασίας 

 
Η ΔΠΕ λαμβάνει μέτρα για την 
εφαρμογή ορθών πρακτικών 
ατομικής υγιεινής (τόσο από τους 
εργαζόμενους, όσο και από 
τρίτους) στο χώρο εργασίας και 
επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή 
τους: 

 Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για 

συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής 

υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και 

στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με 

χαρτομάντιλο κ.λπ.). 

 Παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως νιπτήρες για πλύσιμο 

χεριών και απαιτούμενων υλικών - μέσων, όπως αντισηπτικά 

διαλύματα (σε μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένα 

μαντηλάκια) και υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας 

χρήσης) στους εργαζομένους και τοποθετεί κατάλληλους 

μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους 

και στους κοινόχρηστους χώρους, δίνει έμφαση στις περιπτώσεις 

που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το κοινό. 

 Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας ppe/FP2 κλπ (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, 

γάντια, φιλέ προστασίας κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων. 

 Επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ. 

 Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση 

των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την ορθή χρήσης τους. 

 Επιβλέπει την προσέλευση πολιτών (π.χ. διανομέων κ.λπ.) στο 

χώρο της και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο 

συνωστισμός, να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων 

αποστάσεων και να γίνεται χρήση των ΜΑΠ. 

 Διαμορφώνει πρόγραμμα σταδιακής, κυλιόμενης προσέλευσης 

και αντίστοιχα αποχώρησης των εργαζομένων ώστε να 

αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να εξασφαλίζεται η τήρηση των 

απαιτούμενων αποστάσεων. 

 Δίνει συνεχή ενημέρωση στο προσωπικό, με οποιοδήποτε 

πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. προφορική ενημέρωση, ανάρτηση 

ανακοινώσεων ή πινακίδων ενημέρωσης/υπενθύμισης για την 

ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους, 

διαδικτυακά κ.λπ. 

 Εκπαιδεύει σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των ίδιων των 

εργαζομένων σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, 

όπως είναι η άμεση ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου και 

της Διοίκησης για την πρόληψη της διασποράς του Covid-19 και η 

προβλεπόμενη απομόνωση. 

 Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό αναφορικά με τις 

ειδικές οδηγίες για καθαρισμό των χώρων της υπηρεσίας στην 

περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. Συγκεκριμένα: α) αφού το 

άτομο απομακρυνθεί άμεσα, απαγορεύεται η είσοδος σε μέλη 

του προσωπικού στο συγκεκριμένο γραφείο β)καθαρίζονται 

προσεκτικά και απολυμαίνονται οι χώροι και οι επιφάνειες με τις 

οποίες ήρθε σε επαφή το κρούσμα γ) ο χρησιμοποιημένος 

εξοπλισμός ατομικής προστασίας που χρησιμοποίησε το άτομο 

που επελήφθη της καθαριότητας, απορρίπτεται σε κλειστό κάδο 

δ) μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού 

ακολουθεί σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. 



Β. Εργαζόμενοι 

 
Οι εργαζόμενοι της ΔΠΕ 
συμμορφώνονται  με τα βασικά 
προστατευτικά μέτρα κατά του 
Covid-19 και εφαρμόζουν ορθές 
πρακτικές ατομικής και 
αναπνευστικής υγιεινής: 

 

 Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, οπωσδήποτε 

πριν και μετά την επαφή με εισερχόμενο έντυπο υλικό ή 

αλληλογραφία, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και 

προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας 

χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. 

Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με 

περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% 

ισοπροπυλικής αλκοόλης. 

 Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή 

φταρνίσματος με χαρτομάντιλο / εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι 

διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το μέσα μέρος του αγκώνα. 

 Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή 

μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των 

επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων. 

 Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, 

τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από τους 

συναδέλφους ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας.  

 Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της 

ασπίδας προσώπου. 

 Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου. 

 Ενημέρωση υγειονομικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή 

συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με 

πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο 

εργασίας. 

 Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση 

του υγειονομικού υπεύθυνου. 

 Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή 

εξέταση είναι αρνητική και μετά από 14 ημέρες μετά από στενή 

επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19. 

 Αποφυγή συνωστισμού και τήρηση των αποστάσεων. 

 

Γ. Αρχείο  Συμβάντων  Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας,  

τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων ατόμων (εκτός των 

εργαζομένων της) που εισέρχονται (όνομα, ημερομηνία, στοιχεία 

επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να 

καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν 

κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των 

υστέρων. 

 Υπάρχει η προβλεπόμενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό 

Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και 

ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται 

αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 Επίσης, υπάρχει καταγραφή και ενημέρωση του Αρχείου COVID-

19 στην Γραμματεία.  

 

Δ. Περιβαλλοντικά μέτρα  Επαρκής αερισμός των εργασιακών χώρων και τακτική 

συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού. Φυσικός 

αερισμός των χώρων και αποφυγή του συγχρωτισμού των 

ατόμων σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα. 

 Καθαρισμό με απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, τακτικά. 

 Απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, χώρων όπου 

έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα της λοίμωξης 

Covid-19. 



 Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών κάδων απορριμμάτων, όπου 

απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση τους τα ΜΑΠ μιας χρήσης, 

τα μαντιλάκια, οι χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών 

εργασίας, καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.  

 Συχνός καθαρισμός των συνήθων μέσων ατομικής προστασίας 

που χορηγούνται, καθώς και ασφαλής αποθήκευσή τους. 

 Μέριμνα για αυστηρά προσωπική χρήση των συνήθων ΜΑΠ. 

 

Ε. Κοινόχρηστοι χώροι  Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων. 

 Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) 

για την ξηρή αντισηψία των χεριών. 

 Σήμανση για υπενθύμιση σε όλους να τηρούν σωματικές 

αποστάσεις. 

 Μετακίνηση επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους 

κοινόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τ.μ.). 

 Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων και κοινόχρηστων 

αντικειμένων πολλαπλής χρήσης . 

 Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών. 

 Περιορισμός  συνωστισμού στην είσοδο. 

 

 

ΣΤ. 
 

 

Τουαλέτα (WC) 

 

 Τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό.  

 

Ζ. Κλιματισμός και Αερισμός 

Χώρων 

 Αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα. 

 Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόμα και αν δεν λειτουργεί 

το τμήμα το οποίο τροφοδοτούν, για αποφυγή πολλαπλασιασμού 

μικροοργανισμών. 

 Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό 

αέρα. 

 Η αντικατάσταση των φίλτρων για τις ΚΚΜ και τις μονάδες 

οικιακού τύπου (split units), όπου υπάρχουν, γίνεται σύμφωνα με 

την προγραμματισμένη συντήρηση και οι εργασίες θα 

εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών 

μέτρων (μέσων ατομικής προστασίας, αερισμός χώρου, ασφαλής 

αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται) 

συμπεριλαμβανομένης και της αναπνευστικής προστασίας. 

 

Η. Συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, 

τοπικές υγειονομικές 

υπηρεσίες, φορείς, 

εξυπηρέτηση κοινού, άλλες 

ενέργειες   

 Είναι σε επαφή & συνεννόηση με  τοπικές υγειονομικές 

υπηρεσίες &  φορείς για το συντονισμό των απαιτούμενων 

ενεργειών, αν χρειαστεί.   

 Μεριμνά για την δωρεάν διεξαγωγή διαγνωστικών tests για τον 

Covid – 19 στο προσωπικό, σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Τηρεί καθημερινό & εβδομαδιαίο αρχείο  ως τις 30.11.2020 (ή 

μέχρι να αρθούν τα σχετικά περιοριστικά μέτρα) με την 

κατάσταση υπηρεσιών των εργαζομένων της (αυτοπρόσωπη 

παρουσία, εκ περιτροπής εργασία, τηλεργασία, ειδικές άδειες 

κλπ.) & αποστέλλει αυτό το αρχείο καθημερινά σύμφωνα με 

γνωστή υπηρεσιακή διαδικασία στο ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ του 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ->  apografi.gov.gr (εφαρμογή 

-> «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 

19»).   

 Για την εξυπηρέτηση των Σχολικών Μονάδων & του 



εκπαιδευτικού κοινού  έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της & στην 

είσοδο των Γραφείων ανακοινώσεις με ειδικές οδηγίες για 

επικοινωνία αυτοπρόσωπη, τηλεφωνική ή ηλεκτρονική.  

 Εκδίδει Βεβαιώσεις Κίνησης για τους Υπαλλήλους της σύμφωνα 

με τις πρόσφατες σχετικές ΚΥΑ.  

 Ένταξη του παραπάνω έγγραφου με σχετική Πράξη στο ΒΙΒΛΙΟ 

Πράξεων (ΠΡΑΚΤΙΚΟ) 

 

Θ. 

 

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου 

Κρούσματος COVID-19 

 

 Εάν ένας εργαζόμενος  

πληροί τα κριτήρια του 

ορισμού κρούσματος COVID-

19, εκτός του χώρου της ΔΠΕ 

εφαρμόζονται τα εξής: 

 
 

 Εάν ένας εργαζόμενος  

πληροί τα κριτήρια του 

ορισμού κρούσματος COVID-

19, εντός του χώρου της ΔΠΕ 

εφαρμόζονται τα εξής: 

 

 

 

 

 Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής 

μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισμένο 

συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 

 

 Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή 

διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο 

εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται 

το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό 

σχηματισμό.  

 Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για 

επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών 

επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).  

 Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από την Δ/νση, 

ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού 

σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας  

 Εν αναμονή αποτελέσματος διαγνωστικού τεστ, ο εργαζόμενος 

παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ η ΔΠΕ συνεχίζει 

κανονικά τη λειτουργία της. 

 Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της ΔΠΕ σε συνεργασία με 

τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα 

επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς. 

 

Ι. Καθαριότητα και 

Απολύμανση σε περίπτωση 

εμφάνισης κρούσματος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Όλες οι επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί και όλα τα 

αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με 

σωματικά υγρά, πλένονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες 

υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου». 

 Απομακρύνονται τα διακοσμητικά αντικείμενα. 

 Απομακρύνονται κοινόχρηστα αντικείμενα πολλαπλής χρήσης πχ 

μπλοκ σημειώσεων  – φυλλάδια κ.λπ. 

 Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου 

καθημερινά. 

 Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού 

(θερμοκρασία > 70°). 

 Ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισμού ΜΑΠ (γάντια, αντισηπτικό gel 

κ.λπ.). 

 


