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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Η Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ Ιωαννύνων (ΔΕΥΑΙ) λαμβϊνοντασ 
υπϐψη τισ εγκϑκλιεσ οδηγύεσ του Υπουργεύου Εςωτερικών  
(ΔΙΔΑΔ/Υ.69/128/17765/02-10-2020-ΑΔΑ: 9ΦΒ46ΜΣΛ6-Ρ3Π) για την εφαρμογό 
του Πρωτοκϐλλου Διαχεύριςησ Κροϑςματοσ COVID-19 για τουσ χώρουσ εργαςύασ που 
εξϋδωςε ο ΕΟΔΥ , προχώρηςε:  

1. Στον οριςμϐ Συντονιςτό και αναπληρωτό του, Διαχεύριςησ COVID-19 με την αριθ. 
583/08.10.2020 απϐφαςη Γενικοϑ Διευθυντό τησ ΔΕΥΑΙ. 

2. Στην κατϊρτιςη του παρϐντοσ  Σχεδύου Δρϊςησ με τη ςυνδρομό του Ιατροϑ 
Εργαςύασ.  

Σκοπϐσ του ςχεδύου εύναι η καθιϋρωςη ενϐσ εϑληπτου και ομοιϐμορφου πλαιςύου για 
τον περιοριςμϐ τησ μετϊδοςησ του κορωνοώοϑ ςτουσ χώρουσ λειτουργύασ των 
υπηρεςιών τησ ΔΕΥΑΙ, προκειμϋνου να προςτατευθεύ η υγεύα του υπηρετοϑντοσ 
προςωπικοϑ και των πολιτών – επιςκεπτών τησ, με ταυτϐχρονη διαςφϊλιςη τησ 
απρϐςκοπτησ λειτουργύασ τησ. 

Βαςικού ςτϐχοι του εν λϐγω Σχεδύου Δρϊςησ αποτελοϑν: 

 η ελαχιςτοπούηςη τησ μετϊδοςησ του ιού ςτουσ εργαζόμενουσ τησ ΔΕΤΑΙ,  
 η αντιμετώπιςη των ύποπτων ό και επιβεβαιωμϋνων κρουςμϊτων που δεν 

χρόζουν νοςηλεύασ και  
 ο περιοριςμόσ τησ διαςπορϊσ τησ νόςου ςτην κοινότητα.  

Το παρϐν Σχϋδιο Δρϊςησ θα ςυμμορφώνεται με τισ εκϊςτοτε ςυςτϊςεισ του ΕΟΔΥ και 
θα αναθεωρεύται ανϊλογα με τισ εξελύξεισ. 
 
Α. ΦΕΔΙΑΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ – ΟΡΙΜΟ ΤΝΣΟΝΙΣΨΝ  

Για την εφαρμογό του «Πρωτοκϐλλου Διαχεύριςησ Κροϑςματοσ για τουσ Χώρουσ 
Εργαςύασ» καθώσ και του παρϐντοσ Σχεδύου Δρϊςησ, με απϐφαςη του Γενικοϑ 
Διευθυντό τησ ΔΕΥΑΙ,  ϋχει οριςτεύ υντονιςτόσ Διαχεύριςησ COVID-19, η Δϋςποινα 
Σαπακούδη, Σεχνικόσ Αςφϊλειασ τησ ΔΕΤΑΙ, με αναπληρωτό τησ την Κώτςια Δανϊη, 
Μϋλοσ του Δ.Σ. τησ ΔΕΥΑΙ. 
 
Το ϋργο του Συντονιςτό και του Αναπληρωτό του ςυνύςταται ςτην εφαρμογό και 
τόρηςη των εγκυκλύων – οδηγιών του Υπουργεύου Υγεύασ του ΕΟΔΥ και του Υπουργεύου 
Εργαςύασ ΣΕΠΕ για τον COVID-19  καθώσ και για την εφαρμογό των οδηγιών που 
προβλϋπονται ςτο εγχειρύδιο του Ιατροϑ εργαςύασ. 

Ο Συντονιςτόσ διαχεύριςησ και ο Αναπληρωτόσ του μεριμνοϑν: 

 για την εφαρμογό των μϋτρων πρϐληψησ ειςϐδου και μετϊδοςησ του κορωνοώοϑ 
ανϊμεςα ςτουσ εργαζϐμενουσ, 

 για τη διαχεύριςη ϑποπτων κρουςμϊτων λούμωξησ COVID-19 ςε εργαζϐμενουσ τησ 
ΔΕΥΑΙ και 

 για την ϊμεςη ανταπϐκριςη ςε κϊθε θϋμα που θα ανακϑπτει και τη ςωςτό τόρηςη 
των μϋτρων, την ενημϋρωςη του προςωπικοϑ και την εξαςφϊλιςη ενϐσ αςφαλοϑσ 
χώρου εργαςύασ για τουσ υπαλλόλουσ και το κοινϐ. 

Ψσ ςημεύα επαφόσ του ςυντονιςτό με τισ υπηρεςύεσ τησ ΔΕΤΑΙ, ορύζονται όλοι οι 
Προώςτϊμενοι των οργανικών μονϊδων τησ ΔΕΤΑΙ, οι οπούοι οφεύλουν να 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π?inline=true
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παρϋχουν ϊμεςη και λεπτομερό ενημϋρωςη ςτον υντονιςτό ό τον Αναπληρωτό 
του και να ακολουθούν τισ οδηγύεσ που τουσ δύνονται για την αςφαλό και 
απρόςκοπτη λειτουργύα των υπηρεςιών τουσ.  

Στην κατεϑθυνςη αυτό οι Προώςτϊμενοι Διεϑθυνςησ ςε ςυνεργαςύα με τουσ Υπεϑθυνουσ 
των Τμημϊτων τησ Διεϑθυνςησ που προϏςτανται, καλοϑνται να προβοϑν ςτην πιςτό 
εφαρμογό του «Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας » και 
του «Σχεδίου Δράσης», ϐπωσ αναλϑεται κατωτϋρω και να ςυνδρϊμουν με τον τρϐπο 
αυτϐ ςτο ϋργο του ςυντονιςτό. 
 
Β. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

Σϑμφωνα με το Χϊρτη Υγειονομικόσ Αςφϊλειασ και Προςταςύασ απϐ την Covid-19, που 
περιλαμβϊνει πλϋον απϐ την Τρύτη, 3 Νοεμβρύου 2020 , δϑο επύπεδα προληπτικών 
μϋτρων και κανϐνων για κϊθε περιφερειακό ενϐτητα τησ χώρασ,  η Περιφερειακό 
Ενϐτητα Ιωαννύνων εντϊςςεται ςτο επύπεδο Β. «Αυξημϋνου κινδύνου». 
Εφϐςον μεταβληθεύ η υφιςτϊμενη κατϊςταςη  θα δύνονται ςχετικϋσ ανακοινώςεισ απϐ 
τον Συντονιςτό. 
Με βϊςη τα παραπϊνω επιςημαύνονται τα ακϐλουθα: 

Β.1 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΜΑΚΑ – ΣΗΡΗΗ ΑΠΟΣΑΗ 

Στουσ εςωτερικοϑσ χώρουσ εργαςύασ τησ ΔΕΥΑΙ εύναι υποχρεωτικό: 

 η χρόςη μη ιατρικόσ μϊςκασ, τόςο για τουσ υπαλλόλουσ, ανεξαρτότωσ τησ 
επαφόσ τουσ με κοινό, όςο και για τουσ πολύτεσ και 

 η τόρηςη ελϊχιςτησ απόςταςησ ενϊμιςι (1,5) μϋτρου μεταξύ των υπαλλόλων 
και μεταξύ των υπαλλόλων και των πολιτών. 
 

Β.2 ΠΑΡΟΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΡΓΑΙΑ 

Η παροχό εξ αποςτϊςεωσ εργαςύασ (τηλεργαςύα) προβλϋπεται υποχρεωτικϊ ςε 
ποςοςτϐ 50%,  ανεξαρτότωσ εϊν αφορϊ ευϊλωτη/αυξημϋνου κινδϑνου ομϊδα 

Β.3 ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΟΙΝΟΤ 

 Η εξυπηρϋτηςη κοινοϑ απϐ ϐλεσ τισ υπηρεςύεσ τησ ΔΕΥΑΙ θα πραγματοποιεύται, 
κατϐπιν ραντεβοϑ.  

 Απαγορεϑεται η εύςοδοσ των πολιτών - επιςκεπτών ςτισ υπηρεςύεσ τησ ΔΕΥΑΙ 
χωρύσ τη χρόςη προςτατευτικόσ μϊςκασ και εύναι υποχρεωτικό η τόρηςη τησ 
προβλεπϐμενησ απϐςταςησ πλϋον του 1,5 μϋτρου ςτουσ χώρουσ αναμονόσ και 
εξυπηρϋτηςησ, ενώ εύναι υποχρεωτικό επύςησ η χρόςη αντιςηπτικοϑ κατϊ την 
εύςοδο και ϋξοδϐ τουσ απϐ τα κτόρια τησ ΔΕΥΑΙ. 

Οι υπηρεςύεσ τησ ΔΕΥΑΙ με κϊθε πρϐςφορο τρϐπο θα πρϋπει να ςυςτόνουν ςτουσ 
πολύτεσ να αποφεϑγουν την αυτοπρϐςωπη προςϋλευςό τουσ, ϐταν εύναι δυνατϐ να 
εξυπηρετηθοϑν εξ αποςτϊςεωσ με τη χρόςη ηλεκτρονικών μϋςων. 
Για την πληρϋςτερη ενημϋρωςό τουσ, οι πολύτεσ μποροϑν να επιςκϋπτονται την 
ιςτοςελύδα τησ ΔΕΥΑΙ https://www.deyai.gr/, ϐπου παρϋχονται πληροφορύεσ για τισ 
ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ τησ ΔΕΥΑΙ, καθώσ και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ τουσ με τισ 
υπηρεςύεσ τησ ΔΕΥΑΙ, για οποιαδόποτε περαιτϋρω πληροφϐρηςη και ενημϋρωςό τουσ. 
 
Γ. ΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΧΗΛΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΙΟ 

Τα ςημεύα - θϋςεισ εργαςύασ με υψηλϐ κύνδυνο ϋκθεςησ ςτον ιϐ εύναι ϐλεσ οι υπηρεςύεσ 

https://www.deyai.gr/
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οι οπούεσ ςυναλλϊςςονται με το κοινϐ και τουσ εξωτερικοϑσ επιςκϋπτεσ (π.χ.  Ταμεύα, 
Γραφεύα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών, Πρωτϐκολλο).  

Σε ϐλεσ τισ θϋςεισ ϋχουν ληφθεύ ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα προςταςύασ, ότοι 
διαχωριςτικϊ, μη ιατρικϋσ μϊςκεσ για το προςωπικϐ, γϊντια κτλ. και υπϊρχουν 
αναρτημϋνεσ οδηγύεσ για τουσ επιςκϋπτεσ, ώςτε να τηροϑνται οι προβλεπϐμενεσ 
αποςτϊςεισ. 
 
Δ. ΟΔΗΓΙΕ ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ 

1. Οι υπϊλληλοι τησ ΔΕΥΑΙ οφεύλουν να τηροϑν αυςτηρϊ τα μϋτρα ατομικόσ υγιεινόσ, 
καθώσ η προςεκτικό υγιεινό των χεριών αποτελεύ την πρώτη γραμμό ϊμυνασ κατϊ 
των λοιμώξεων. Τα χϋρια θα πρϋπει να πλϋνονται ςυχνϊ με ςαποϑνι και νερϐ, ειδικϊ 
μετϊ απϐ βόχα ό φτϋρνιςμα, ό να γύνεται χρόςη αλκοολοϑχου αντιςηπτικοϑ και να 
αποφεϑγεται η επαφό με τα μϊτια, τη μϑτη ό το ςτϐμα, καθώσ με αυτϐν τον τρϐπο 
μπορεύ να μεταδοθεύ ο ιϐσ. Τα χϋρια πρϋπει να πλϋνονται καλϊ οπωςδόποτε πριν τη 
λόψη τροφόσ. 

2. Να εφαρμϐζουν τα μϋτρα αναπνευςτικόσ υγιεινόσ προσ αποφυγό τησ μετϊδοςησ 
μϋςω ςταγονιδύων: π.χ. ςε βόχα ό φτϋρνιςμα, κϊλυψη τησ μϑτησ και του ςτϐματοσ 
με το μανύκι ςτο ϑψοσ του αγκώνα ό με χαρτομϊντιλο. 

3. Να αποφεϑγουν την κοινό χρόςη των μολυβιών, των ςτυλϐ, των μαρκαδϐρων και 
ϊλλων προςωπικών αντικειμϋνων. 

4. Να αποφεϑγουν κοντινό επαφό (<1,5μ) για χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο των 15 
λεπτών με ϊτομα τα οπούα εμφανύζουν ςυμπτώματα βόχα, φτερνύςματοσ ό 
πυρετοϑ. Επιςημαύνεται ϐτι η χρόςη γαντιών προφυλϊςςει απϐ περιφερϐμενα 
μικρϐβια, ενώ η χρόςη μϊςκασ ενιςχϑει την αύςθηςη τόρηςησ αποςτϊςεων. 

5. Οι εργαζϐμενοι να χρηςιμοποιοϑν αντιςηπτικϐ αλκοολοϑχο διϊλυμα 
(περιεκτικϐτητασ 70% ςε αλκοϐλη) ό χαρτομϊντιλα με αλκοϐλη. Συνιςτϊται καλϐ 
τρύψιμο των χεριών μϋχρι το αντιςηπτικϐ να ςτεγνώςει. Το μπουκϊλι με το 
αλκοολοϑχο διϊλυμα (με αντλύα ϋγχυςησ και βϊςη) πρϋπει να βρύςκεται ςε ευκρινό 
θϋςη ςτη εύςοδο κϊθε γραφεύου. 

6. Η χρόςη των ΜΑΠ απϐ τουσ εργαζομϋνουσ που απαςχολοϑνται ςτα εξωτερικϊ 
ςυνεργεύα των υπηρεςιών τησ ΔΕΥΑΙ εύναι υποχρεωτικό, ϐπωσ και η τόρηςη των 
κϊθε φορϊ ιςχυουςών οδηγιών που  αφοροϑν ςτην αςφαλό μεταφορϊ προςώπων 
με τα υπηρεςιακϊ οχόματα τησ ΔΕΥΑΙ, ςτο πλαύςιο των μϋτρων για τον περιοριςμϐ 
τησ διϊδοςησ του COVID 19. 

 
Ε. ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ – ΟΜΑΔΕ ΑΤΞΗΜΕΝΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Για τη χορόγηςη ςτουσ υπαλλόλουσ  των ειδικών διευκολϑνςεων που ϋχουν προβλεφθεύ 
ςτο πλαύςιο αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ  ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτισ εγκϑκλιεσ 
οδηγύεσ του Υπουργεύου Εςωτερικών. 
Επύςησ, για ϐςουσ υπαλλόλουσ τησ ΔΕΥΑΙ ανόκουν ςτισ ομϊδεσ αυξημϋνου κινδϑνου για 
ςοβαρό λούμωξη COVID 19, ςϑμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Υ.64/420/16446/17-09-
2020 (Β΄4011) Κοινό Υπουργικό Απϐφαςη, εφαρμϐζονται ϐλα τα μϋτρα προςταςύασ 
και παρϋχονται οι διευκολϑνςεισ που προβλϋπονται ςτην αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Υ.69/126/16136/20-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΔΨ46ΜΣΛ6-2ΞΦ) εγκϑκλιο του 
Υπουργεύου Εςωτερικών ϐπωσ κϊθε φορϊ ςυμπληρώνεται και ιςχϑει. 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTszylt_aYyCI9faTbsiislQKqyjv5lNrK8FBcQLG0AFUY.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTszylt_aYyCI9faTbsiislQKqyjv5lNrK8FBcQLG0AFUY.
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ?inline=true
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Σ. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΕΜΥΑΝΙΖΕΙ ΤΜΠΣΨΜΑΣΑ ΤΜΒΑΣΑ ΜΕ 
ΛΟΙΜΨΞΗ COVID-19 

Σ.1 ΟΡΙΜΟΙ «ΚΡΟΤΜΑΣΟ COVID-19» ΚΑΙ «ΕΠΑΥΨΝ» ΚΡΟΤΜΑΣΟ COVID-
19  

Κλινικϊ κριτόρια 

Αςθενόσ με ϋνα τουλϊχιςτον από τα κατωτϋρω ςυμπτώματα: 
 βόχασ 
 πυρετϐσ 
 δϑςπνοια 
 αιφνύδια εκδόλωςη ανοςμύασ, αγευςύασ ό δυςγευςύασ 
 επιπρϐςθετα λιγϐτερο ειδικϊ ςυμπτώματα περιλαμβϊνουν: κεφαλαλγύα, ρύγοσ, 

μυαλγύεσ, καταβολό, ϋμετο και διϊρροια. 

Επιδημιολογικϊ κριτόρια 

 ςτενό επαφό με επιβεβαιωμϋνο κροϑςμα COVID-19 εντϐσ 14 ημερών πριν την 
ϋναρξη ςυμπτωμϊτων. 

Σαξινόμηςη κρουςμϊτων 

Ύποπτο κρούςμα: Αςθενόσ που πληρού τα κλινικϊ κριτόρια 

Πιθανό κρούςμα: Αςθενόσ που πληρού τα κλινικϊ κριτόρια και ϋνα επιδημιολογικϐ 
κριτόριο 

Επιβεβαιωμϋνο κρούςμα: Άτομο που πληρού τα εργαςτηριακϊ κριτόρια 

Ωσ «επαφό» κροϑςματοσ λούμωξησ COVID-19 ορύζεται ϊτομο που εύχε ιςτορικϐ επαφόσ  
με  επιβεβαιωμϋνο  κροϑςμα  COVID-19  εντϐσ  χρονικοϑ  διαςτόματοσ που κυμαύνεται 
απϐ 48 ώρεσ πριν την ϋναρξη ςυμπτωμϊτων του κροϑςματοσ ϋωσ και 10 ημϋρεσ μετϊ 
την ϋναρξη των ςυμπτωμϊτων του κροϑςματοσ. 

Ανϊλογα με το επύπεδο τησ ϋκθεςησ, οι επαφϋσ του κροϑςματοσ κατηγοριοποιοϑνται ςε: 

Α. τενϋσ επαφϋσ (ϋκθεςη υψηλού κινδύνου) 

Ωσ ςτενό επαφό επιβεβαιωμϋνου κροϑςματοσ λούμωξησ COVID-19 ορύζεται: 
 ϊτομο που εύχε επαφό πρϐςωπο με πρϐςωπο με αςθενό με COVID-19 ςε απϐςταςη 

< 1,5 μϋτρου και για ≥ 15 λεπτϊ και χωρύσ χρόςη μϊςκασ και απϐ τουσ δϑο. 
 ϊτομο που εύχε ϊμεςη ςωματικό επαφό με αςθενό με COVID-19 χωρύσ εφαρμογό 

μϋτρων προφϑλαξησ. 
 ϊτομο με επαφό με μολυςματικϋσ εκκρύςεισ αςθενό με COVID-19 χωρύσ εφαρμογό 

μϋτρων προφϑλαξησ. 
 ϊτομο που παρϋμεινε ςε κλειςτϐ χώρο (π.χ. αύθουςα ςυςκϋψεων, χώρο αναμονόσ 

κλπ.) με αςθενό με COVID-19 για περιςςϐτερο απϐ 15 λεπτϊ και χωρύσ χρόςη 
μϊςκασ και απϐ τουσ δϑο. 

 ϊτομο που παρεύχε ϊμεςη φροντύδα ςε αςθενό με COVID-19 χωρύσ λόψη ό επύ 
αςτοχύασ των ενδεδειγμϋνων μϋτρων ατομικόσ προςταςύασ. 

Β. Επαφϋσ (ϋκθεςη χαμηλού κινδύνου) 

Ωσ επαφό επιβεβαιωμϋνου κροϑςματοσ χαμηλοϑ κινδϑνου COVID-19 ορύζεται: 

 ϊτομο που εύχε επαφό πρϐςωπο με πρϐςωπο με αςθενό με COVID-19 εντϐσ 1,5 
μϋτρου και για < 15 λεπτϊ. 
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 ϊτομο που παρϋμεινε ςε κλειςτϐ χώρο με αςθενό με COVID-19 για < 15 λεπτϊ. 
 ϊτομο που παρεύχε ϊμεςη φροντύδα ςε αςθενό με COVID-19 με λόψη των 

ενδεδειγμϋνων μϋτρων ατομικόσ προςταςύασ. 

Μεγαλϑτερη διϊρκεια επαφόσ ςυνεπϊγεται αυξημϋνο κύνδυνο μετϊδοςησ. Σε κϊθε 
περύπτωςη, οι αρχϋσ δημϐςιασ υγεύασ μποροϑν με βϊςη την εκτύμηςη κινδϑνου, να 
εξετϊςουν το ενδεχϐμενο διεϑρυνςησ και παρακολοϑθηςησ των επαφών, ϋτςι  ώςτε 
αυτό να περιλϊβει και ϊτομα που εύχαν μικρϐτερη διϊρκεια επαφόσ με τον αςθενό με 
COVID-19. 
 
Σ.2 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ 

 Εϊν ϋνασ εργαζϐμενοσ εμφανύςει ϋςτω και όπια ςυμπτώματα ςυμβατϊ με λούμωξη 
COVID-19 εκτόσ του χώρου τησ οργανικόσ μονϊδασ, παραμϋνει ςτο ςπύτι και 
ειδοποιεύ τον ϊμεςα προώςτϊμενο του ο οπούοσ ενημερώνει αμμελητύ τον 
ςυντονιςτό διαχεύριςησ COVID-19 για τισ περαιτϋρω ενϋργειεσ. 

 Εϊν ϋνασ εργαζϐμενοσ εμφανύςει ςυμπτώματα ςυμβατϊ με λούμωξη COVID-19 
εντόσ τησ οργανικόσ μονϊδασ, ακολουθοϑνται τα παρακϊτω βόματα: 

 Ειδοποιεύ τον ϊμεςα προώςτϊμενο του ο οπούοσ ενημερώνει αμμελητύ τον 
ςυντονιςτό διαχεύριςησ COVID-19, φορϊει μϊςκα, αποχωρεύ απϐ τον χώρο 
εργαςύασ και παραμϋνει ςτο ςπύτι του για ανϊρρωςη ό καλεύται το ΕΚΑΒ για τη 
μεταφορϊ του ςτον εγγϑτερο υγειονομικϐ ςχηματιςμϐ. 

 Ο ςυντονιςτόσ διαχεύριςησ COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για επιδημιολογικό 
διερεϑνηςη και ιχνηλϊτηςη ϐλων των πιθανών επαφών του κροϑςματοσ 
(προςωπικοϑ και επιςκεπτών κλπ). 

 Μετϊ την αποχώρηςη του ϑποπτου κροϑςματοσ απϐ τον οργανιςμϐ, ακολουθεύται 
επιμελόσ καθαριςμϐσ, εφαρμογό απολυμαντικοϑ ςε επιφϊνειεσ του χώρου ϐπου 
κινόθηκε ο εργαζϐμενοσ με χρόςη εξοπλιςμοϑ ατομικόσ προςταςύασ. 

 Ιατρικό αξιολϐγηςη (απϐ εφημερεϑον Νοςοκομεύο, Κϋντρο Υγεύασ ό απϐ ιδιώτη 
θερϊποντα ιατρϐ) αν θα πρϋπει να γύνει κατϊ προτεραιϐτητα μοριακϐ διαγνωςτικϐ 
τεςτ. 

 Εν αναμονό του αποτελϋςματοσ, ο εργαζϐμενοσ παραμϋνει ςε απομϐνωςη κατ’ 
ούκον (εφϐςον η κατϊςταςό του δεν απαιτεύ νοςηλεύα), ςε καλϊ αεριζϐμενο 
δωμϊτιο, ςϑμφωνα με τον ακϐλουθο ςϑνδεςμο (https://eody.gov.gr/neos-
koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida- ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενώ η 
οργανικό μονϊδα ςυνεχύζει κανονικϊ τη λειτουργύα τησ. 

Ο ςυντονιςτόσ διαχεύριςησ COVID-19 τησ ΔΕΥΑΙ ςε ςυνεργαςύα με τον ΕΟΔΥ κϊνει 
εκτύμηςη κινδϑνου και αποφαςύζει τα επιδημιολογικϊ μϋτρα πρϐληψησ τησ διαςπορϊσ, 
ϐπωσ: 

 Προςωρινό αναςτολό ειςϐδου ατϐμων ςτον ςτενϐ χώρο εργαςύασ του υπϐπτου 
κροϑςματοσ για ϋνα 24ωρο. Ακολουθεύ πολϑ καλϐσ αεριςμϐσ και ςχολαςτικϐσ 
καθαριςμϐσ του χώρου και απολϑμανςη των επιφανειών του χώρου του 
εργαζομϋνου με τη χρόςη κατϊλληλων μϋςων προςταςύασ και ο χώροσ 
επαναχρηςιμοποιεύται κανονικϊ.  

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-
prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-%20ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-%20ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies


ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ COVID-19 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

8 
 

apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies)   

 Επιμελόσ καθαριςμϐσ των χώρων που κινόθηκε ο εργαζϐμενοσ (ανελκυςτόρεσ, 
ςκϊλεσ, διαδρϐμουσ κτλ.). 

Γενικϊ η παραμονό του ϑποπτου περιςτατικοϑ ςτο χώρο εργαςύασ θα πρϋπει να εύναι 
περιοριςμϋνη, ϋτςι ώςτε να αποφεϑγονται η ϊςκοπη παραμονό του ςτο χώρο και οι 
πολλαπλϋσ επαφϋσ, που εγκυμονοϑν κινδϑνουσ πιθανόσ διαςπορϊσ του ιοϑ. 

Αν το μοριακό τεςτ για SARS-CoV-2 εύναι θετικό: 

Ο εργαζϐμενοσ ειδοποιεύ τον ϊμεςα προώςτϊμενϐ του ο οπούοσ ενημερώνει αμμελητύ τον 
ςυντονιςτό διαχεύριςησ COVID-19 και ακολουθεύ ιχνηλϊτηςη των επαφών που εύχε 
ςτην υπηρεςύα, ςε ςυνεργαςύα με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενικό Γραμματεύα 
Πολιτικόσ Προςταςύασ: (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19- 
diaxeirisi-epafon.pdf). 

Φρόνοσ επιςτροφόσ ςτην εργαςύα: 

 Ο εργαζϐμενοσ με θετικϐ μοριακϐ τεςτ μπορεύ να επιςτρϋψει ςτην εργαςύα του μετϊ 
την παρϋλευςη τουλϊχιςτον 10ημϋρου απϐ την ϋναρξη των ςυμπτωμϊτων και την 
πϊροδο 24 ωρών απϐ την πλόρη υποχώρηςη του πυρετοϑ (χωρύσ τη λόψη 
αντιπυρετικών) και ϑφεςη των ςυμπτωμϊτων του. Για την επϊνοδο των 
επιβεβαιωμϋνων περιςτατικών δεν απαιτεύται η διενϋργεια νϋου τεςτ. 

 Οι επαφϋσ υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμϋνου κροϑςματοσ θα 
απομακρυνθοϑν απϐ τον χώρο εργαςύασ τουσ και θα τεθοϑν ςε καραντύνα για 14 
ημϋρεσ. https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/  

Εϊν κατϊ τη διϊρκεια τησ 14όμερησ καραντύνασ, αςυμπτωματικϐ ϊτομο που ϋχει 
θεωρηθεύ ςτενό επαφό, κϊνει με δικό του πρωτοβουλύα ό για εξατομικευμϋνουσ λϐγουσ 
εργαςτηριακϐ ϋλεγχο, τϐτε: 

 Εϊν το μοριακϐ τεςτ εύναι θετικϐ: παραμϋνει ςε κατ’ ούκον απομϐνωςη για 10 
ημϋρεσ απϐ την ημϋρα διενϋργειασ του τεςτ (εφϐςον παραμϋνει αςυμπτωματικϐ). 

 Εϊν το μοριακϐ τεςτ εύναι αρνητικϐ: παραμϋνει ςε καραντύνα ϋωσ την ολοκλόρωςη 
του 14ημϋρου. 

Όςον αφορϊ ςτισ επαφϋσ χαμηλοϑ κινδϑνου αυτϋσ ςυνεχύζουν την εργαςύα τουσ με 
οδηγύεσ για αυτοπαρακολοϑθηςη τησ υγεύασ τουσ για 14 ημϋρεσ  
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/  

Αν το μοριακό τεςτ SARS-CoV-2 εύναι αρνητικό: 

 Ο εργαζϐμενοσ μπορεύ να επιςτρϋψει ςτην εργαςύα του μετϊ την πϊροδο 
τουλϊχιςτον 24 ωρών απϐ την πλόρη υποχώρηςη του πυρετοϑ (χωρύσ τη λόψη 
αντιπυρετικών) και την ϑφεςη των ςυμπτωμϊτων του. 

 
Σ.3 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΨΝ ΠΟΤ ΔΙΑΓΝΨΣΗΚΑΝ Ε 
ΔΙΑΣΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΨΝ 

Εφαρμϐζονται οι οδηγύεσ ϐπωσ ςε αντιμετώπιςη μεμονωμϋνου κροϑςματοσ 

ΚΑΙ 

Ο ςυντονιςτόσ διαχεύριςησ COVID-19 τησ ΔΕΤΑΙ επικοινωνεύ με τον ΕΟΔΤ (τηλ. 
1135) για ςυνδρομό ςτην επιδημιολογικό διερεϑνηςη και εκτύμηςη κινδϑνου, εϊν αυτό 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-%20diaxeirisi-epafon.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-%20diaxeirisi-epafon.pdf
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/
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χρειαςτεύ, και την Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ ωσ φορϋα υπεϑθυνο για 
την ιχνηλϊτηςη των επαφών των επιβεβαιωμϋνων κρουςμϊτων COVID-19 ςχετικϊ με 
την τυχϐν αναςτολό τησ λειτουργύασ τμόματοσ ό τμημϊτων ό ϐλησ τησ ΔΕΥΑΙ. 

Εϊν δεν υπϊρχει επιδημιολογικό ςυςχϋτιςη: 

Συνιςτϊται ςυνϋχιςη των καθημερινών δραςτηριοτότων με ςυνϋπεια ςτη ςυςτηματικό 
εφαρμογό των μϋτρων προςταςύασ. 

Εϊν υπϊρχει επιδημιολογικό ςυςχϋτιςη (χωρύσ τα δύο κρούςματα να ϋχουν 
οικογενειακό ςχϋςη ό ςτενό επαφό μεταξύ τουσ εκτόσ τησ ΔΕΤΑΙ): 

 Ενημϋρωςη/ευαιςθητοπούηςη των εργαζομϋνων απϐ τον ςυντονιςτό διαχεύριςησ 
COVID19 για εγρόγορςη και ϋγκαιρη αναγνώριςη ϑποπτων περιςτατικών 

 Ενύςχυςη μϋτρων ςτο εργαςιακϐ περιβϊλλον: 

 τόρηςη αποςτϊςεων 

 υγιεινό χεριών 

 αναπνευςτικό υγιεινό 

 καθαριϐτητα περιβϊλλοντοσ 

 Εκτύμηςη κινδύνου και ςϑςταςη για εργαςτηριακϐ ϋλεγχο των ςτενών επαφών 
ςτη ΔΕΥΑΙ. 

 Ανϊλογα με τα αποτελϋςματα τησ επιδημιολογικόσ διερεύνηςησ και την 
εκτύμηςη κινδύνου, θα αποφαςιςτεύ το εύροσ τησ εφαρμογόσ 
εργαςτηριακού ελϋγχου και των μϋτρων αναςτολόσ λειτουργύασ τησ ΔΕΤΑΙ. 

 
Σ.4 ΤΡΡΟΗ ΚΡΟΤΜΑΣΨΝ Ε ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Όταν υπϊρχουν τρύα (3) ό περιςςϐτερα εργαςτηριακϊ επιβεβαιωμϋνα κροϑςματα 
(ςυμπτωματικϊ ό αςυμπτωματικϊ), ςε διϊςτημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ 
προκειμϋνου να προβεύ ςε εκτύμηςη κινδϑνου ςε ςυνεργαςύα με την Διεϑθυνςη 
Δημϐςιασ Υγεύασ και Κοινωνικόσ Μϋριμνασ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ιωαννύνων και 
την Γενικό Γραμματεύα Πολιτικόσ Προςταςύασ ωσ φορϋα ιχνηλϊτηςησ επαφών. 

Η απόφαςη για την προςωρινό αναςτολό λειτουργύασ επύ μϋρουσ οργανικόσ 
μονϊδασ, εκδύδεται από τον οικεύο Τπουργό ό τουσ επικεφαλόσ των αντύςτοιχων 
υπηρεςιών του Δημοςύου μετϊ από γνώμη του Διευθυντό Δημόςιασ Τγεύασ και 
Κοινωνικόσ Μϋριμνασ τησ οικεύασ Περιφερειακόσ Ενότητασ, κατ’ εφαρμογό του 
εκϊςτοτε ιςχύοντοσ Πρωτοκόλλου Διαχεύριςησ Κρούςματοσ τησ ‘’Επιτροπόσ 
αντιμετώπιςησ εκτϊκτων ςυμβϊντων δημόςιασ υγεύασ από λοιμογόνουσ 
παρϊγοντεσ’’. 

Σ.5 ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΡΨΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟΤ ΛΟΙΜΨΞΕΨΝ 

Για τον τακτικϐ καθαριςμϐ των χώρων εργαςύασ δύνονται ςυμβουλϋσ ςτον παρακϊτω 
ςϑνδεςμο: 
(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-
prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-
xwroys-kai-epifaneies)  
 
Ζ. ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΤΝΣΟΝΙΣΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ COVID-19 

Τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του ςυντονιςτό διαχεύριςησ covid-19 και του αναπληρωτό 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
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του εύναι τα ακϐλουθα: 

Α/Α ΕΠΨΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΗΛΕΥΨΝΟ ΚΙΝΗΣΟ e-mail 

1 Ταπακούδη Δϋςποινα 2651070848 6976433042 desp_tappak@yahoo.gr 

2 Κώτςια  Δανάη 2651054500 6978007888 danaekotsia@deyai.gr 

 
 
Η. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

-Οδηγύεσ πλυςύματοσ Φεριών 

-Οδηγύεσ εφαρμογόσ αλκοολούχου αντιςηπτικού 

-Οδηγύεσ εφαρμογόσ απλόσ χειρουργικόσ μϊςκασ 

-Φρόςιμοι ςύνδεςμοι 

 



ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ COVID-19 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

11 
 

 

 



ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ COVID-19 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

12 
 

 

 



ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ COVID-19 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

13 
 

 

 

 



ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ COVID-19 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ 

14 
 

 

 

ΦΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ 

 
1. https://eody.gov.gr/  

2. https://www.civilprotection.gr/el 

3. https://www.ypakp.gr/ 

4. https://www.sepenet.gr/liferayportal/archike  

5. http://www.elinyae.gr/  

6. http://www.iatrikiergasias.gr/  

 

 

Ομϊδα ύνταξησ 

1. Ο Πρϐεδροσ τησ ΔΕΥΑΙ Αριςτεύδησ Μπαρτζώκασ 

2. Ο Γενικϐσ Διευθυντόσ τησ ΔΕΥΑΙ Νικϐλαοσ Σωτηριϊδησ 

3. Η Τεχνικϐσ αςφαλεύασ ΔΕΥΑΙ Δϋςποινα Ταπακοϑδη 

4. Η Ιατρϐσ Εργαςύασ τησ ΔΕΥΑΙ Αρετό Λιϊτςου 

https://eody.gov.gr/
https://www.civilprotection.gr/el
https://www.ypakp.gr/
https://www.sepenet.gr/liferayportal/archike
http://www.elinyae.gr/
http://www.iatrikiergasias.gr/

