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Οι κοροναϊοί είναι μία ομάδα 

ιών που συνήθως προκαλούν 

αναπνευστικές λοιμώξεις με 

ποικίλη σοβαρότητα στον 

άνθρωπο και στα ζώα. 

Εκτιμάται ότι περίπου το ένα 

τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου 

αναπνευστικού στον άνθρωπο 

μπορεί να προκαλείται από 

κοροναϊούς. Ο κοροναϊός 

COVID-19 είναι στέλεχος που 

απομονώνεται για πρώτη φορά 

από τον άνθρωπο. 

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
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Εισαγωγή 

Οι κοροναϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη 

σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων 

ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κοροναϊούς. Ο κοροναϊός 

COVID-19 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο. 

 

Τρόποι μετάδοσης 

Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κοροναϊός 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). Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται 

σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες. 

 

Συμπτώματα 

Η κλινική συμπτωματολογία του 

Kοροναϊού COVID-19 περιλαμβάνει 

κυρίως 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
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Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 

Ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 αποτελούν άνθρωποι με ηλικία άνω 

των 70 ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά 

νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, αναπνευστικά νοσήματα) και άτομα με ανοσοκαταστολή. Για 

αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική 

εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου 

κοροναϊού, με έμφαση στα ακόλουθα: 

 

✓ Αποφυγή επαφής με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού 

συστήματος. 

✓ Αποφυγή όλων των μη απαραίτητων ταξιδιών, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με 

επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα. 

✓ Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο 

(μάτια, μύτη, στόμα). 

✓ Συμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις 

οδηγίες των θεραπόντων ιατρών. 

✓ Αποφυγή χώρων συγχρωτισμού και εκδηλώσεων εκτός αν είναι απαραίτητο. 

✓ Άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων 

λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και ιατρική αξιολόγηση. 

✓ Αποφυγή επισκέψεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς. 

✓ Αποφυγή επισκέψεων σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο. 

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
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Γενικά Μέτρα Πρόληψης στο χώρο εργασίας 

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς κοροναϊού COVID-19 περιλαμβάνουν αφενός οδηγίες 

ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και 

αντικειμένων. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και 

ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τους επισκέπτες. Οι 

οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο 

βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες). Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στο παρόν. 

Τηρήστε τα ακόλουθα: 

✓ 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 του μέσα στους κάδους απορριμμάτων. 

✓ Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων και των επισκεπτών 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.  

✓ Αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 λεπτών με 

άτομα τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος ή πυρετού. 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
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✓ Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. 

Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει.  

✓ Το μπουκάλι με το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να 

βρίσκεται σε ευκρινή θέση στη είσοδο κάθε ορόφου. 

 

Τα οργανωτικά μέτρα συλλογικού χαρακτήρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εργοδότες είναι τα 

ακόλουθα: 

✓ Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα 

τυχόν βλάβες. 

✓ Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι 

και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που 

θα είναι δίπλα στους νιπτήρες. 

✓ Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να 

περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης. 

✓ Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. πληκτρολόγιο και 

ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικές συσκευές, φωτοτυπικά 

μηχανήματα κ.α.). 

 

 

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
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Γενικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης σε επίπεδο πρόληψης 

✓ Επιβάλλεται ο συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα.  

✓ Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων 

επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες 

ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, 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. Σημειώνεται ότι οι εργασίες 

καθαρισμού σε επίπεδο πρόληψης πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης και 

στολή εργασίας. 

✓ 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 μιας χρήσης 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. 

✓ Υπενθυμίζεται ότι δαπάνες για αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας ή/και καθαριστικών 

βαρύνουν τον εργοδότη. 

 

Οδηγίες για επαγγελματικά ταξίδια εργαζομένων 

Ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη θεωρείται πλέον υψηλός. Συνιστάται να αποφύγετε το ταξίδι προς 

περιοχές με τοπική μετάδοση COVID-19, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Υπάρχει ισχυρή 

σύσταση για αποφυγή των μη αναγκαίων ταξιδιών και συγχρωτισμού, οπουδήποτε κι αν είναι 

αυτά σε εσωτερικό ή εξωτερικό, σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 
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Ειδικά Μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενης διασποράς του κοροναϊού 

COVID-19 σε χώρους εργασίας 

Εργαζόμενοι χωρίς συμπτώματα  

 Εργαζόμενοι είτε με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού (δείτε 

εδώ) είτε με ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον κοροναϊό 

COVID-19, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, συστήνεται να 

περιορίσουν τις επαφές τους, να απέχουν από την εργασία τους, μέχρις ότου παρέλθουν 

τουλάχιστον 14 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι ή την ημερομηνία 

τελευταίας στενής επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον κοροναϊό COVID-

19 και να παρακολουθούν την υγεία τους (θερμομέτρηση δύο φορές την ημέρα) και να 

εφαρμόζουν τα παρακάτω: 

✓ Διαμονή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο που χρησιμοποιείται μόνο από το άτομο αυτό. 

✓ Περιορισμός όσων φροντίζουν το άτομο, ιδανικά ένα άτομο που δεν ανήκει σε ομάδα 

υψηλού κινδύνου. 

✓ Δεν επιτρέπονται επισκέψεις. 

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/
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✓ Διαμονή των υπόλοιπων μελών της οικογένειας σε διαφορετικό δωμάτιο και εάν αυτό 

δεν είναι εφικτό, τήρηση απόστασης τουλάχιστο 2μ. από το άτομο. 

✓ Περιορισμός των μετακινήσεων του ατόμου στο σπίτι, όσο είναι δυνατό. 

✓ Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων. 

✓ Καλό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά από κάθε επαφή με το άτομο ή το περιβάλλον 

του (δωμάτιο, αντικείμενα), πριν και μετά την προετοιμασία φαγητού, πριν το φαγητό 

και μετά τη χρήση της τουαλέτας (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή χρήση αλκοολούχου 

αντισηπτικού ανάλογα εάν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα ή όχι). 

✓ Πάντα κάλυψη στόματος και της μύτης κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος. 

✓ Προσεκτική απόρριψη των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της μύτης και του 

στόματος, σχολαστικό πλύσιμο στην περίπτωση που αυτά δεν είναι μιας χρήσης. 

✓ Αποφυγή άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, ιδιαίτερα σάλιο, πτύελα ή άλλες 

αναπνευστικές εκκρίσεις και κόπρανα με γυμνά χέρια και εφαρμογή γαντιών μιας 

χρήσης. Ακολουθεί υγιεινή των χεριών. 

✓ Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυσμένα αντικείμενα του ατόμου όπως πιάτα, ποτήρια, 

μαχαιροπήρουνα, πετσέτες, σεντόνια τα οποία μετά από σχολαστικό πλύσιμο 

επαναχρησιμοποιούνται. 

✓ Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων στο δωμάτιο του ατόμου 

καθημερινά με κοινό απορρυπαντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στη συνέχεια απολύμανση 

με διάλυμα οικιακής χλωρίνης σε αναλογία 1:10. 

✓ Καθαρισμός της τουαλέτας καθημερινά με τον ίδιο τρόπο. 

Εργαζόμενοι με συμπτώματα  

Εργαζόμενοι είτε με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού (δείτε 

εδώ) είτε ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον κοροναϊό 

COVID-19,  

 

 

 

 

Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’ αποστάσεως 

εργασία. 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/
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εντός των προηγούμενων 14 ημερών, που εμφανίζουν αιφνιδίως οποιοδήποτε σύμπτωμα 

λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. βήχα, πονόλαιμο, δύσπνοια, πυρετό, κλπ.), θα πρέπει άμεσα να 

επικοινωνήσουν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ: τηλ. 2105212054 ή στην τηλ. 

γραμμή 1135) και να αναφέρουν το περιστατικό, ώστε να λάβουν άμεσα τις σχετικές οδηγίες για 

την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κοροναϊού. 

 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρμόδιου Υπ. Εργασίας και στις δύο ως άνω περιπτώσεις 

θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα ο ιατρός εργασίας (όπου υπάρχει) και όταν δεν υπάρχει 

ιατρός εργασίας ο προϊστάμενος. 

 

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης των ως άνω συμπτωμάτων 

σε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασίας του. 

Εργαζόμενος που εμφανίσει αιφνιδίως τα προαναφερόμενα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της 

εργασίας του, αναμένει σε χώρο όπου δε θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, ενημερώνονται 

ο ιατρός εργασίας (όπου υπάρχει) και ο προϊστάμενος όταν δεν υπάρχει ιατρός εργασίας και 

ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούνται πιστά. Ο χώρος όπου παρέμεινε ο εργαζόμενος πρέπει να καθαρίζεται και να 

απολυμαίνεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται η εξ’ αποστάσεως εργασία. 

Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, οι χώροι 

και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να απολυμαίνονται πριν την 

επαναχρησιμοποίηση τους. Αρκετοί αντιμικροβιακοί παράγοντες έχουν ελεγχθεί κατά διαφόρων 

κοροναϊών.  

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ
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Κάποια από τα ενεργά συστατικά, π.χ. το υποχλωριώδες νάτριο (που περιέχεται στην οικιακή 

χλωρίνη) και η αιθανόλη, χρησιμοποιούνται ευρέως σε μη υγειονομικές και μη εργαστηριακές 

μονάδες. 

Αντιμικροβιακοί παράγοντες με αποτελεσματικότητα κατά 

διαφόρων κοροναϊών  

Αντιμικροβιακός παράγοντας Συγκέντρωση Ελεγμένος κοροναϊός 

Αιθανόλη 70% HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV 

Υποχλωριώδες νάτριο 0.1-0.5% 

0.05-0.1% 

HCoV-229E 

SARS-CoV 

Ιωδιούχος ποβιδόνη 10% (1%) HCoV-229E 

Γλουτεραλδεϋδη 2% HCoV-229E 

Ισοπροπανόλη 50% MHV-2, MHV-N, CCV 

Χλωριούχο βενζαλκόλιο 0.05% MHV-2, MHV-N, CCV 

Χλωριώδες νάτριο 0.23% MHV-2, MHV-N, CCV 

Φορμαλδεϋδη 0.7% MHV-2, MHV-N, CCV 

 

Παρόλο που δεν υπάρχουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των παραπάνω 

αντιμικροβιακών παραγόντων κατά του συγκεκριμένου ιού SARS-CoV-2, προτείνεται η χρήση 

0.1% υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:50 αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής 

συγκέντρωσης 5%) μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που 

είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, είναι απαραίτητη η 

χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό. 

 

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό ατομικό 

εξοπλισμό: 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ


 

 

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ GEP ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ! 

 

Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός τρόπος εφαρμογής και απόρριψης του εξοπλισμού. Ο 

απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να 

απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εφόσον χρησιμοποιηθεί προστατευτικός 

εξοπλισμός που δεν είναι μίας χρήσης, επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα 

απολυμαντικά (π.χ. 0.1% υποχλωριώδες νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση.  
 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα απολυμαντικά, πρέπει να ακολουθούνται οι 

οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση των απολυμαντικών πρέπει ο χώρος να είναι καλά 

αεριζόμενος. Όλες οι επιφάνειες που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί, όπως τοίχοι και παράθυρα, 

η λεκάνη της τουαλέτας και οι επιφάνειες του μπάνιου, πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. Όλα 

τα υφάσματα (κουρτίνες, σεντόνια, κλπ) πρέπει να πλένονται με καυτό νερό (90oC) και προσθήκη 

απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των υφασμάτων, θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο ή απολυμαντικά 

μέσα ειδικά για τα υφάσματα αυτά. 

 

 

 

 

https://youtu.be/_WZZOlYLgUQ

