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• Στα τζλθ του 2019, εμφανίςτθκε ςτθν πόλθ Wuhan τθσ επαρχίασ Hubei τθσ Κίνασ, ςυρροι
κρουςμάτων πνευμονίασ.

• Στισ 9 Ιανουαρίου 2020 οι υγειονομικζσ αρχζσ τθσ Κίνασ ανακοίνωςαν ότι πρόκειται για νζο
ςτζλεχοσ κοροναϊοφ (2019-nCoV) το οποίο προθγουμζνωσ δεν είχε ταυτοποιθκεί ςτον
άνκρωπο

• Από τθν προκαταρκτικι επιδθμιολογικι ζρευνα προζκυψε ότι τα περιςςότερα κροφςματα που
αναφζρκθκαν αρχικά είτε εργάηονταν είτε επιςκζπτονταν ςυχνά τθν αγορά καλαςςινϊν τθσ
Wuhan όπου εκτόσ από καλαςςινά πωλοφνταν πουλερικά, νυχτερίδεσ, μαρμότεσ και άλλα
άγρια ηϊα. Η αγορά ζκλειςε τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 ϊςτε να κακαριςτεί και να απολυμανκεί

• Μζχρι και ςιμερα θ πθγι τθσ λοίμωξθσ παραμζνει αδιευκρίνιςτθ
• Eχουν καταγραφεί χιλιάδεσ κροφςματα κυρίωσ ςτθν Κίνα και λιγότερα ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ

Αςίασ, ΗΠΑ ,Καναδά, Ωκεανία, Ευρϊπθ και Αφρικι
• Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ), παρακολουκεί από τθν αρχι τισ εξελίξεισ και

βρίςκεται ςε ςυνεχι επικοινωνία τόςο με το Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Ελζγχου
Νοςθμάτων (ECDC) όςο και τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (WHO)
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Geographic distribution of COVID-19 in the EU/EEA and the UK
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• Οι κοροναϊοί είναι μία ομάδα ιϊν που ςυνικωσ προκαλοφν αναπνευςτικζσ
λοιμϊξεισ και ςπανιότερα γαςτρεντερικζσ, με ποικίλθ ςοβαρότθτα ςτον άνκρωπο και
ςτα ηϊα ,με τθν πιο γνωςτι το κοινό κρυολόγθμα ζωσ και πολφ ςοβαρζσ όπωσ,
Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV 2012) και Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS-CoV 2003).

O νζοσ κοροναϊόσ ομοιάηει φυλογενετικά με τον SARS-CoV και πρόςφατα
ονομάςκθκε SARS-CoV-2 και το κλινικό ςφνδρομο που προκαλεί COVID-2019

Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τα κλινικά χαρακτθριςτικά τθσ λοίμωξθσ αυξάνονται
ταχφτατα
• αςυμπτωματικι
• ιπια ζωσ ςοβαρι με πυρετό, βιχα ,κυνάγχθ, δφςπνοια, πνευμονία 
• και πολφ ςοβαρι όπωσ:

ςοβαρι πνευμονία με ςφνδρομο οξείασ αναπνευςτικισ δυςχζρειασ (ARDS)

ςθπτικό ςοκ
και πολυοργανικι ανεπάρκεια που οδθγεί ςτο κάνατο
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• Ο ιόσ μεταδίδεται από άνκρωπο ςε άνκρωπο
• Ο χρόνοσ επϊαςθσ υπολογίηεται ςε 2-12 θμζρεσ
Για λόγουσ πρακτικοφσ και αςφάλειασ, ςυςτινεται παρακολοφκθςθ των επαφϊν
για 14 θμζρεσ, μετά από τθν τελευταία θμερομθνία ζκκεςθσ.

 Πιςτεφεται ότι ο αςκενισ με λοίμωξθ από SARS-CoV-2 εμφανίηει τθ μζγιςτθ
μεταδοτικότθτα όταν είναι ςυμπτωματικόσ, αλλά ενδζχεται να είναι ςε κάποιο βακμό
μεταδοτικόσ και πριν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων
 Ο βακμόσ μεταδοτικότθτασ είναι πικανό να ςχετίηεται με τθ βαρφτθτα των
ςυμπτωμάτων

Η μετάδοςθ πιςτεφεται ότι ςυμβαίνει κυρίωσ μζςω αναπνευςτικϊν ςταγονιδίων
Άλλοι πικανοί τρόποι είναι:
• μζςω επαφισ με μολυςμζνα αντικείμενα/επιφάνειεσ
• αερογενϊσ μζςω ειςπνοισ αερολφματοσ από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ

? Μετάδοςθ με τθν κοπρανοςτοματικι οδό δεν ζχει αποκλειςτεί
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Ο υψθλότεροσ κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςε χϊρουσ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςυνδζεται με 
τθν ανεπαρκι εφαρμογι :

• των βαςικϊν προφυλάξεων ,
• των προφυλάξεων για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο αναπνευςτικϊν λοιμϊξεων

Βαςικζσ προφυλάξεισ
Οι βαςικζσ προφυλάξεισ περιλαμβάνουν:

• τθν υγιεινι των χεριϊν και τθν αναπνευςτικι υγιεινι, 
• τθ χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ ανάλογα με τον εκτιμϊμενο κίνδυνο, 
• τθν ορκι διαχείριςθ αιχμθρϊν αντικειμζνων, 
• τθν αποκομιδι μολυςματικϊν υλικϊν, 
• τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ επιφανειϊν 
• τθν απολφμανςθ/αποςτείρωςθ του ιατρικοφ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςτον 

αςκενι.
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Η εφαρμογι των ακόλουκων μζτρων αναπνευςτικισ 
υγιεινισ κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι:
– χοριγθςθ απλισ χειρουργικισ μάςκασ ςτον 

αςκενι.
– κάλυψθ μφτθσ και ςτόματοσ κατά τθ διάρκεια 

βιχα ι φταρνίςματοσ με χαρτομάντιλο.
– εφαρμογι υγιεινισ χεριϊν μετά τθν επαφι με 

αναπνευςτικζσ εκκρίςεισ

Κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθ μείωςθ τθσ διαςποράσ των 
πακογόνων μικροοργανιςμϊν είναι

• Η ορκι και ςυςτθματικι χριςθ του κατάλλθλου 
εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ και 

• Η  ορκι εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν
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ηαμαηήζηε ηη διαζπξοά ητμ μικοξβίτμ ηα ξπξία 
μξλύμξρμ, εζάπ και ηξρπ διπλαμξύπ ζαπ! 

 

Καλύσηε ηξ βήςα ζαπ 

 

  

  

                          

Πλύμηε 
ηα ςέοια 

ζαπ 
μεηά από κάθε 

βήνιμξ ή 
θηέομιζμα .  

--------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ΝΕΟΣ ΚΟΟΝΑΙΟΣ
ΜΕΤΑ ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΗΣ ΔΙΑΣΡΟΑΣ  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ των επιφανειϊν με απορρυπαντικό και
νερό κακϊσ και θ χριςθ των κοινϊν απολυμαντικϊν (π.χ. διάλυμα
υποχλωριϊδουσ νατρίου) είναι επαρκισ

• Η διαχείριςθ του ιματιςμοφ, των ςκευϊν εςτίαςθσ και των μολυςματικϊν
απορριμμάτων γίνεται ςφμφωνα με τισ ςυνικεισ και προκακοριςμζνεσ
διαδικαςίεσ αςφαλείασ

Οι βαςικζσ προφυλάξεισ πρζπει να εφαρμόηονται 
ςυςτθματικά και ςε κάκε περίπτωςθ

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ



ΝΕΟΣ ΚΟΟΝΑΙΟΣ
ΜΕΤΑ ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΗΣ ΔΙΑΣΡΟΑΣ 
ΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΡΑΦΗΣ-ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ-ΑΕΟΓΕΝΕΙΣ

Όλα τα άτομα που ζρχονται ςε επαφι με τον αςκενι (μζλθ του οικογενειακοφ
περιβάλλοντοσ, επιςκζπτεσ και προςωπικό υπθρεςιϊν υγείασ), κα πρζπει να
εφαρμόηουν εκτόσ των βαςικϊν προφυλάξεων τισ επιπρόςκετεσ
προφυλάξεισ, επαφισ, ςταγονιδίων και αερογενείσ

Συγκεκριμζνα πρζπει να εφαρμόηουν:
• Μάςκα FFP3
• Οφκαλμικι προςταςία/προςταςία προςϊπου (αςπίδα προςϊπου ι 

προςτατευτικά γυαλιά ευρζωσ πεδίου) 
• Κακαρι μθ αποςτειρωμζνθ αδιάβροχθ ρόμπα με μακριά μανίκια
• Γάντια μιασ χριςεωσ (αποςτειρωμζνα όταν θ διαδικαςία το απαιτεί)
• Υγιεινι των χεριϊν
• Αποφυγι επαφισ ματιϊν, μφτθσ ι ςτόματοσ με δυνθτικά μολυςμζνα χζρια
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• Οι αςκενείσ νοςθλεφονται ςε κάλαμο αρνθτικι πίεςθσ ι επαρκϊσ 
αεριηόμενο μονόκλινο κάλαμο και εάν αυτό δεν είναι δυνατό ςυν-

νοςθλεφονται με άλλον αςκενι με πικανι λοίμωξθ από τον ιό
• Τιρθςθ απόςταςθσ τουλάχιςτον 1 μζτρου μεταξφ των κλινϊν ςτουσ 

καλάμουσ νοςθλείασ
• Οριςμόσ ςυγκεκριμζνων επαγγελματιϊν υγείασ που κα εμπλακοφν 

αποκλειςτικά ςτθ νοςθλεία των αςκενϊν.
• Περιοριςμόσ του αρικμοφ των μελϊν τθσ οικογζνειασ και των επιςκεπτϊν 

ςτο ελάχιςτο δυνατό
• Καταγραφι όλων των ατόμων που ειςζρχονται ςτο κάλαμο του αςκενι 

ςυμπεριλαμβανομζνων του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν
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• Ιατρικόσ εξοπλιςμόσ (ςτθκοςκόπια, κερμόμετρα, πιεςόμετρα) αποκλειςτικισ 
χριςθσ για τον ςυγκεκριμζνο αςκενι. Στθν περίπτωςθ που αυτό δεν είναι εφικτό ο 
ιατρικόσ εξοπλιςμόσ κακαρίηεται και απολυμαίνεται από τον ζνα αςκενι ςτον 
άλλο.

• Ρεριοριςμόσ των μετακινιςεων του αςκενι ςτισ απόλυτα αναγκαίεσ για 
ιατρικοφσ λόγουσ και χριςθ τθσ μικρότερθσ δυνατισ διαδρομισ

• Ενθμζρωςθ του τμιματοσ υποδοχισ του αςκενι για τθν εφαρμογι των μζτρων 
ελζγχου και πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ

• Κακαριςμόσ και απολφμανςθ των επιφανειϊν με τισ οποίεσ ιρκε ςε επαφι ο 
αςκενισ

• Το προςωπικό που μεταφζρει τον αςκενι πρζπει να εφαρμόηει τον εξοπλιςμό 
ατομικισ προςταςίασ και τθν υγιεινι των χεριϊν

. 
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ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

• Οι Ε.Υ. που εμπλζκονται ςτθ ςυλλογι και ςυςκευαςία  των 
κλινικϊν δειγμάτων για εργαςτθριακι  διερεφνθςθ  για τον 
νζο κοροναϊό εφαρμόηουν  τα ΜΑΠ που προαναφζραμε  

• Για τθ μεταφορά των κλινικϊν δειγμάτων ςτο εργαςτιριο 
πρζπει να χρθςιμοποιείται θ ειδικι τριπλι ςυςκευαςία 
που παρζχεται από το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο μαηί με 
το ειδικό υλικό λιψθσ και ςυντιρθςθσ του δείγματοσ κακϊσ  
και το ςυνοδευτικό ζντυπο του ΕΟΔΥ

• Η μεταφορά πρζπει να γίνεται χζρι με χζρι και όχι μζςω 
των οβίδων

• Το Μικροβιολογικό Εργαςτιριο αναλαμβάνει  τθ μεταφορά 
του δείγματοσ προσ τα Εργαςτιρια Αναφοράσ 
ενθμερϊνοντασ άμεςα το Κζντρο Επιχειριςεων του ΕΟΔΥ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΗΣΗ ΝΕΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Πλα τα νεκρά ςϊματα δυνθτικά μπορεί να είναι μολυςματικά

Α. Εμβολιαςμόσ για τθν θπατίτιδα Β
Β. Μζτρα ατομικισ προςταςίασ (γάντια, αδιάβροχθ ρόμπα, μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ 

προςταςίασ, προςτατευτικά γυαλιά) ,τα οποία πρζπει να τθροφνται αυςτθρά
Γ. Χειριςμόσ νεκροφ ςϊματοσ
• Απολφμανςθ και κάλυψθ τραυμάτων, τομϊν, εκδορϊν με αδιάβροχο επίδεςμο
• Τοποκζτθςθ του νεκροφ ςϊματοσ ςε ανκεκτικό αδιάβροχο πλαςτικό ςάκο με φερμουάρ
• Αφαίρεςθ προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ με προςοχι και εφαρμογι υγιεινισ χεριϊν
Δ. Κακαριςμόσ/απολφμανςθ περιβάλλοντοσ
• Προθγοφμενοσ ιματιςμόσ τοποκετείται ςε ειδικό ςάκο ςυλλογισ μολυςματικϊν υλικϊν
• Κακαριςμόσ των επιφανειϊν με φρζςκο διάλυμα οικιακισ χλωρίνθσ 5,25%
• Οι μεταλλικζσ επιφάνειεσ κακαρίηονται με οινόπνευμα 70%

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ



ΝΕΟΣ ΚΟΟΝΑΙΟΣ
ΜΕΤΑ ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΗΣ ΔΙΑΣΡΟΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ

• Εφαρμόςτε  υγιεινι χειρϊν
• Φορζςτε τον προςτατευτικό εξοπλιςμό πριν τθν επαφι με τον αςκενι και 

γενικά πριν τθν είςοδο ςτο δωμάτιο
• Αφαιρζςτε και πετάξτε τον εξοπλιςμό με προςοχι, είτε ςτον προκάλαμο 

είτε ςτθν πόρτα του δωματίου πριν τθν ζξοδό ςασ 
• Η αναπνευςτικι προςταςία να αφαιρείται ζξω από το δωμάτιο και αφοφ 

ζχει κλείςει θ πόρτα
• Χρθςιμοποιείςτε τον εξοπλιςμό προςεκτικά-μθ  διαςπείρετε τθν μόλυνςθ
• Εφαρμόςτε  υγιεινι χειρϊν

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
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ΝΕΟΣ ΚΟΟΝΑΙΟΣ
ΜΕΤΑ ΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΤΗΣ ΔΙΑΣΡΟΑΣ

Ρριν τθν εφαρμογι του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ :
 Τα μαλλιά δζνονται πίςω
 Τα κοςμιματα αφαιροφνται
 Ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ επιλζγεται ςτο ςωςτό μζγεκοσ

Αςφαλισ χριςθ του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ
 Μθν αγγίηετε το πρόςωπο και τον προςτατευτικό εξοπλιςμό όταν φοράτε 

γάντια
 Αφαιρζςτε τα γάντια όταν ςχιςτοφν
 Εφαρμόςτε υγιεινι χεριϊν πριν τθν εφαρμογι καινοφργιου ηεφγουσ γαντιϊν
 Μειϊςτε ςτο ελάχιςτο τισ επιφάνειεσ και τα αντικείμενα που αγγίηετε

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ



ΕΙΡΑ ΕΝΔΥΗ

ΕΝΛ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ



ΕΙΡΑ ΑΦΑΙΡΕΗ

ΕΝΛ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ


