
 



 



 



 

Γενικά μέτρα πρόληψης λοιμώξεων 

  

 Πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων είναι η προσεκτική υγιεινή των 
χεριών. Συνιστάται συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Aν τα 
χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
αλκοολούχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC). Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά 
το πλύσιμο των χεριών. 

Τα χέρια πρέπει να πλένονται: 

 πριν από την επαφή με τα μάτια, τη μύτη, το στόμα ή τα γεννητικά όργανα 
(φαγητό ή κάπνισμα, επίσκεψη στην τουαλέτα) 

 μετά κάθε άμεση επαφή με ασθενή ή σωματικά υγρά ασθενή (π.χ. σάλια) 
 μετά από επαφή με αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με αναπνευστικές ή 

εκκρίσεις ασθενή (π.χ. χαρτομάντηλα). 
 Σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής όπως: 
 κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο κατά το βήχα ή 

φτέρνισμα 
 αποφυγή επαφής των χεριών με στόμα, μύτη ή μάτια για πρόληψη διασποράς 

μικροβίων. 
 Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού. 

 

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος από το νέο κορωνοϊό (2019-nCoV) 

Για άτομα που πληρούν τον ορισμό κρούσματος για λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό 
(2019-nCoV) – https://eody.gov.gr/2019-ncov-orismos-kroysmatos, πρέπει : 

Α) να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης κατά την εξέτασή τους 

Β) ο υγειονομικός υπεύθυνος να επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 
210 5212054 (όλο το 24ωρο), 210 5212000, για δήλωση του ύποπτου κρούσματος 
και οδηγίες αντιμετώπισής του. 

 Αν ένας επιβάτης πληροί τα παραπάνω κριτήρια, συνιστάται: 

 Στο άτομο που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετό και 
βήχα ή δύσπνοια) χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και 
χαρτομάντηλα. 

 Καλό είναι να μετακινείται ο ασθενής σε ξεχωριστή θέση στο πίσω μέρος του 
λεωφορείου σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τους άλλους 
επιβάτες. 

 Στα δρομολόγια επιστροφής από περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη 
μετάδοση του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV) συστήνεται να υπάρχει 
πρόβλεψη για χώρο απομόνωσης ασθενούς, αν αυτό απαιτηθεί. 

 Πρέπει να δοθεί στον ασθενή μία χειρουργική μάσκα. Η μάσκα μειώνει τον 
αριθμό των σταγονιδίων που διασπείρονται στον αέρα όταν ο ασθενής βήχει ή 
φταρνίζεται. Η μάσκα πρέπει να αλλάζει αν γίνεται υγρή ή εμφανώς λερωμένη 
ή σχίζεται. Aν δεν είναι δυνατή η χρήση μάσκας (πχ αναπνευστική 
δυσχέρεια), πρέπει να χορηγούνται χαρτομάντιλα για κάλυψη στόματος και 
μύτης κατά το βήχα ή φτάρνισμα. 



 Πρέπει να δοθεί στον ασθενή ατομική πλαστική σακούλα για τη συλλογή των 
προσωπικών του απορριμμάτων (π.χ. χαρτομάντιλα, μάσκες). 

 Αν δεν είναι δυνατή η απομόνωση του ασθενούς, συνιστάται να δοθούν 
μάσκες στους επιβάτες που βρίσκονται σε απόσταση κάτω των δύο μέτρων 
από τον ασθενή. Η χρήση μάσκας από τους υπόλοιπους επιβάτες δε 
συνιστάται. 

 Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να 
τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό μάσκα και να 
του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με 
εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το 
πρόσωπό του ή φάει ή πιει. 

 Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (μάσκα, γάντια) πρέπει να 
απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. 

 Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να 
πλένονται καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν 
υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο 
μέσο πρόληψης. 

  
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε σε κάθε μέσο να υπάρχει επαρκές 
αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων: 

 σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών 
 θερμόμετρα 
 χαρτομάντηλα 
 απλές χειρουργικές μάσκες 
 γάντια μιας χρήσης 
 σακούλες απορριμμάτων 
 υγρά καθαρισμού επιφανειών 

https://eody.gov.gr/ 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-
metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6652-odhgies-prostasias-apo-anapneystikh-loimwksh-
apo-to-neo-koronaio 

 

 


