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ΘΕΜΑ : «Βασικές τ>γειονομικές αιιαιτήσεις των λιμένων - m]λών εισόδοτ] τι)ς
χώρας για τιιν ετοιμότιιτα και ανταιιόκρισιι έναντι τοτ> νέου στελέχους

κορωνο.tΟύ S ΑRS-Cον-2»
ΣΧΕΤ.:

i:iΠ.Ν.Π.ΦΕΚ(42/τΑ'Ω5J)2-2020)«ΚατειtείγσνταμέτρααποφυΥήsκαιπεριορισμού
τηςδιάδοσηsτουκορωνάσύ»
2. Το 44Ω dρΘρο τηs ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την α:ντιμετώπιοη των CΓυνεχιζόμενωrν

συνει[ειών τηs ]τανδημίαs του κορωνοίού CΟνιD-19 και την επάνοδο στην κοινω.νncή
κα:ι οικονομuCή κανοντκότητα» (ΦΕΚ 90/Αn-5-2020)
3. Η υι[.αριθμ.Δ1q/ΙΤΙοτκ.40383 (ΦΕΚ 2602/ΒΩ8-6-2020)ΚγΑ «Ε7αβοή τοι] μέτρου του
δεt:γματοληJmκού εργαστrιριακού ελέrχου κm το.ιι ]τροσωμνού περιορισιιού προσώπων
Jτου εισέρχσντm αJτό την αλλοδαJτή, προς περtορισιιό τrιS διαοπορdS του κορωrνοίού

CΟνιD-19».
4. Το dρΘρο 13 τηs υ]τ.αριθμ.Δ1q/ΓΠοικ.48976 (ΦΕΚ 3165β/31~07-2020) ΚγΑ «Κανόνεs
τήρησης αJtοοτdσεων και άλλα μέτρα προοτασιαs σε ιδιωmcέs επι:χεφήσειs, ημόαες
υπηρεσίεs κm dλλους χφουs συνdΘρασης κοτνού οΓ[ο σύ\ιολο τηs Ε]τικρα:ιείαg 1τρος
περιορισμό τηs διασπορdS του κορωνοίού CΟνιD-19».

5. Ο Ν.3991 ΦΕΚ (162/τ.Α'β5-Ο7-2011) «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούs

γγειονομικού Κανονtσμού του Παγκόσμιου Οργανισpού γγείαs».
6. Το ΠΔ 121ΩΟ17 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμόs του γπουργείου γγείας», όπωs
τρο7τοποιή θηκε και ισχύει σήμερα.
7. Η Α]tόφασrι αρ. 1082/2013/ΕΕ τcrυ Ει]ρωjFαjΙκού Κοινοβουχ1ου κα:ι του Συμβουλίου της
22ηs Οκτωβρίου 2013 σχετmd με σοβαρέs διασυνοριακέs ι™ίλέs κατd τη S υιrείας.
8. Η Εκτελεοτική Α]τόφασrι τηs Ευρωιtαί1cής Εmτροπής τηs 25rιS Ισυλιου 2014 Υια την

εφαρμοιή τηs απόφασrιS αρ.1082ΩΟ13/ΕΕ του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου.
9. Ο υι[' αριθ. 1239ΩΟ19 Κανονισpόs ηs Ευρωπαjίιcήs Ένωσηs (ΕΕ) του Ευρωπώκού
Κοwοβουλ1ου και του Συμβουλ1ου τηs 20ηs Ιουνίου 2019 για τη Θέσπιση ευρω7[αΊκοώ
]τεριβdλλοντοs ναυτύιιακήs ειιιαίας Θυρίδαs και για την κατdρrησrι τηs οδrιγίαs
2010/65ΠΕ.
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10. Το Π.Δ.125ΩΟ12 (ΦΕΚ 221/Α') που ενσωμdτωσε cΓτο εθνικό δίκαιο την οδηγία

2010/65ηΕ του Ευρωπαίκού Κοινοβουλιου m του Συμβουλίου, τηs 20ηs Οκιωβρίου
2010, σχετικd με τιS διατυπώσειs υποβολής δηλώσεων για τα ]tλοία κατd τον κατdιΕλου

ή/cαι απόπλου α]τό λ3μένεs των κρατών μελών και για την κατdρrrιοτι τηs οδrιγίαs
2ΟΟ2/6βκ (ΕΕ L 283 τηs 29-10-201Ο).
11. ΆρΘρο 27 τηs ΚγΑ 3522, 2/8ΡΟ13 (Β '1671) Κανονισμόs για την εφαρμσιή αmιτήσεων
τηs Σύμβασηs Ναυτικήs Εργασίαs, 2006 τrιs Διεθνούς ΟργάνωcίrιS Ερrασίαs, όπωs
Ζqχύε7.

12. Το Π.Δ. υπ' αρθμ. 102 ΦΕΚ(182/τ.Α'ί20-11-2019 Τρο]το]τοίηση των διατd§εων του

π.δ. 23n999 «ΚαταΎραφή των ατόμων ]του ταξιδεύουν με ε]τιβατηγd ]τλοία που εκτελούν

δρομολόγια JτροS ή αJτό Ελληνικούs λιμένεs σύμφωνα με τrιν Οδηrία 98/4|/ΕΚ του
Συμβουλίου τηs 18ηs Ιουνίου 1998 m dλλεs διατdξειs» (Α' 17) και του ]τ.δ.125ΩΟ12
«ΠροσαρμοΊή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγια 2010/65/ΕΕ του Ευρω]ταίκού
Κοwοβουλίου και του Συμβουλίου, τηs 20ήs Οκτωβρίου 2010, σχεττκd με τιS
διατυπώσειs υποβολήs δηλώσεων για τα πλοία κατd τον κατd]τλου ή/και α]τόπλου από

λιμένεs των κρατών μελών κm για την κατdργησr] τηs οδηγίαs 2002/6/ΕΚ» (Α' 221), σε
συμμόρφωση ιλ€ την Οδηγία (ΕΕ) 2Ο17ί2109 του Ευρωπαtκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 15ηs Νοεμβρίου 2017 (L 315β2/3Ο.11.2017).
13. Η με αριθ. ]τ:ρωτ.: Δ1qΠ.Π.οικ.35250/05-06-20, ΑΔΑ(6ΡΧΣ465Φγο-94Δ) ΕrκύκλwS

με Θέμα «γJτοχρέωσrι υποβολήs Ναυτιλιακήs Δήλωσηs γγείαs, ΜDΗ στο ιτλώmο των
ενισχυμένων μέτρων δημόσιαs υγείαs λόγω τη s ιτανδημίαs SΑRS-Cον-2 »
14. Η με αρ. ]τρωτ. Δ1β/ΠΙ ΟΙΚ.47415 ΕγκύκλwS με Θέμα: «Οδηγίεs ε™μότηταs κm
διαχειριοη s κρουομdτων covίd-19 σε κρουαζιερόπλοια» ΑΔΑ : 6ΧΤΔ465 Φγο-ΙΔ2
15. Οι αιtό 20-02~2020 (3η έκδοcιη), Ο3-02-2020 (2η έκδοση) και 27~01ΩΟ20 (1η έκδοση)
Οδηγiεs γ1α ετοιμότητα και αwαJτόκριση σε περιοΓταττκd νέου οΓτελέχουs κορω`νο.{ού

(CΟνιD-19) ΟΓτα σημεία εwόδου cΓτα κράτη τηs Ευρωπαί1cής ΈνωσΊ.ιS (Κοwή Δρdmι Ευ

ΗΕΑLΤΗγ GΑΤΕΑWΑγs). .
16. Η με αρ. πρωτ. Δ1γ:ΠΠ ακ.19954/20-3-2020 εγκύκλιοs τηs γπηρεοίαs μαs με ΑΔΑ:
6ΚΨς465Φγο-1ΝΔ «Μέτρα_ καθαρισμσύ και `α]τολώμανοrιS σε χώροrι)S κιn επιφάwει€s
κατd την εξέλ1ξη τηs mνδrιμίι.ς τοτ1 SΑRS-Cον-2;>
17. Η Δ1/ΓΠοικ. 32965Ω7-5-2020 εγκύκλιοs τηs γπηρεσίαs μαs με ΑΔΑ: ΩΟΓΔ465Φγο-

Μ6Η«ΠρόληψητηsνόσουτωνλεrεωναρίώνcΓτο-πλώο™τηsΠανδημίαsCΟνιD-19»
18. Η με αρ]τρωτ. Δ1δ/ΓΠ οtκ. 26635β342020 εγκύκλιος τηs γπrιρεοhς μαs με ΑΔΑ:
6ΒΟ5465Φγο-:ΨΣΓ «Λήψη μέτρων διασφdλuιηs τηs Δημόααs γγείαs α]tό τογενείs\και
dλλεs λοιμώ§ειs κατd τη χρήση κλιματιστικών μονdδων»

ι9:δίδ~η.#;:ο-υΥΞdΧ.;.ή;έτλtλr#ν;;έ':;ίί;;.;;~ό#ί;νs~;%Ξ`ίτηsδιαοπορdSλοίμωξηsαπότο
νέο κορωνοίό SΑRS-Cον-2, οι ο]τοίεs είναι αναρτημένεs στην ιcΓτοσελίδα του και
συνςχωs επικαιροποιουνται.

2o. νΉ;-π^αwρs*$.;%ί.#;ί;:..οδηγό του παΎκόσμιου Οργανισμού γγάας (ΠΟγ)-με τίτλο
«ΗαndbοοΚ f;οr the mαnαgement οf ΡυbΙίc Ηeαιth ΕventS ίn Αjr Τrαnsροrt»
httτ>s: / /www.whο.ίnt/ ίhr/τ]υbΙίcαtiοns / 9789241510165 eng/ en/

`

21. Ο -οδηγόs του Πα:γκόσμwυ Οβγmσμού γγείαs (ΠΟγ) με τίτλ: «Ιnterί:m Gυίdαn'ceΜα;nαgement οf ί1Ι trαveΙerS αt ΡοίntS οf Εntry (ίntemαtίοnα1 αίrροrts, seφοrtS αnd

grουnd crοsSίngs) ίn the cοnteχt οf CΟνιD-19 (19 Μαρτιου 2020)
httΡS://www.whο.ίnt/ρυbΙicαtionS/ί/ίtem/10665-331512

22..ξ;r.;Ξί . `ίέ:όζ:ίώίο_..;ηr:;;_ίνχΞ::;\;;Ξή_;, .:55;ύf ;ί;*:S Του πώεmστmώυ
Θεσσαλ;ίαs σχετικd με «Πρόταση

ΟργάνωσrιS Δοιιών Τμήματοs γrειονομικών .

ΕλέΎχων».
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23. Το
α]τό 29-06~2020 μήνι]μα ηλεκτροrιιικήs αλλ:ηλογραφίαs του ΕΟΔγ σχετtκd με
«Εισήγηση για την Οργάνωσrι Δομών Α]τομάνωσrιs σε Λιμdνι» .

z4. Το με αρ. ]τρωτ. 5210Ο2ί20-07-2020 έrγραφο του Τμ. γγειονομικού Ελέγχου Λιμένοs
Πειραιd

Οι κορωνο.tοί εινcιι μίcι ομάδcι ιών, ποι> σι>νήθως προκαλούν Cινcιπνευοτικές

λοιμώξεις, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλει στον άνθρωπο και στα ζώα.
Εκτιμdται ότι περίποι) το ένα τρίτο των λοιμώξεων Cινώτεροι) αναπνει>στικού στον

άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνο.Τούς.
Με βάση τα διαθέαμα επιδημιολογικά δεδομένcι, φαίνεται ότι ο κορωνο.tός SΑRS-

Cον-2 πιΘανότατα μεταδίδεται Cιιιό άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σ[αγονιδίων που
αποβάλλοντcιι Cπιό άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεcπι ή έμμεση
επαφή με εκκρίσεις αναπνει]στικού. Ο χρόνος επώασης της νόσοι), υπολογίζεται σε
2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώcισης τις 5 ημέρες. Τα σταγονίδιcι μιιορεί νcι

καταλήξουν και σε κάποια επιφάνεια πλrισίον του ατόμοι> που νοσεί κc[ι νc[
cιποτελέσοΌν δευτερογε\ή εστία μετάδοσης, για όσο διάστημα ο ιός παραμένει

ενεργός, Cινάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

Στο πλαίσιο της πCινδημίας CΟνιD-19 και με αφορμή την εν μέρει άρση των
περιοριστικών μέτρων, προέκι)ψε η ανάγκη ενίσχυσης των

μέτρων ελέγχοΌ

ταξιδιωτών στις πύλες εισόδοο της χώρας, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευσιι

ύποπτων1 κρουσμάτων κορωνοtού (cΟνιD-19) σε επιβάτες προερχόμενους αιιό
Χώρες του εξωτερικού.

Ο αναθεωρημένος Διεθνhc γνειονουικόc ΚCινονισυόc Δγκ\, ο οποίος κι>ρώθηκε
στη χώρα μc[ς με τον Ν. 3991/2011 (ρχετ.5), προβλέπει τις ι>νειονουuέc αιmτήσειc
για τις πύλες εισόδου μιcις χώραg ώστε ναι cιποτρέπετcπ η είσοδος και μετάδοσσηη

λοιμογόνων παραγόντων.
Επιπλέον, η Εκτελεσπκή Απόφcιση της Ευρωπατκής Επιτροπής της 25ης Ιουλίου
2014

(ρχετ.

8)

για την

εφαρμο\ή

της Cπιόφασης

σριθ.

1082/2013/ΕΕ

τοι>

\ Όπως ορίζει ο ΕΟΔγ το ύποπτο, το πιΘαyό και το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοΊοό (2019-nCον)
ΕΙ
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Ευρωπαtκού ΚΟινοβουλίου και τοι> Σι>μβουλίοι> της 22ης Οκτωβρίοι> 2013 οχετικά με
σοβαρές διασυνοριακές απειλές για τrιν υγεία (qχετ. 7), παρέχει ι>πόδειγtια Υια την

παρο)ώ πληροφοριών οχετικd με τον σγεδιcισυό ετοuότnταc κCιι Cιντίδοασrιc σε
σο_βαρές διασυνοριακές Cιπειλές κατά τιιc ι]γείας. Το υπόδειγμα αυτό περιέχει πεδίο

στο οποίο τα κρdτη μέλη cιναφέροι)ν πληροφορίες οχετικά με το βασικό δι)ναμικό
που έχοι]ν αναπτύξει στις ιιύλες εισόδοι> σύμφωνcι με το Παράρτημc[ 1 τοι> Δγκ.

Σκοπός του παρόντος είναι η ι>πενθύμιση της ανάγκης ετοιμότιιτας και Cιιιόκρισης

των γγειονομικών Αρχών των πΌλών εισόδου της χώρας

(λιμένες)

και

συγκεκριμένα των τμημάτων γγειονομικών ελέγχων/ γγειονομείων λιμένων για τον
έγκαιρο εντοπισμό κCιι τη διαχείριση των ατόμων, τα οποίcι είτε έχουν εκδηλώσει
συμπτώματα συμβcιτά με CΟνιD-19

κατd το ταξίδι, είτε έχοι>ν εκτεθεί κCιι

ενδεχομένως Θα εκδηλώσουν σι>μπτώματα κατά τr`ν παραμο\ή τοι)ς στη χώρα. Ως εκ
τούτοι), Όιιενθι>μίζετcιι η crνάγκη εφαρμογής τοι) Δγκ και παρακαλείσθε για την

απαρέγκλιτη τήριιοη των ακολούθων:

Α. γιΈιοΝΟΜικΕΣ ΑΠΑιτΗΣΕΙΣ πΑ τιΣ πγλΕΣ ΕΙΣΟΔογ ΒΑΣΕι Δγκ

1.

ΤCι

λιμdνιcι

με

πλοία

διεθνών

ιιλόων πρέπει να

διcιΘέτοι>ν

Σχέδιο

αντιμετώπισrις καταστάσεων έκτακτιtς ανάγκιις σε περίπτωσιι κρούσματος

μεταδοτικού νοσήματος cΟνιD-19, ποΌ να σι>μπεριλαμβάνει τις ακόλουθες
nροτυποποιιτμένες ειιιχειρησιακές διαδικασίες (SΟΡs) σε περίπτώcη εύφdνιοηέ

ύποπτου ή πιΘCινού κρούσμcιτος κορωνο.tού, όπως ορίζεται Cιπό τον ΕόΔγ:
>

Διαχείριση κρούσμc[τος (σύμφωνα με τις οδηγίες του ιστότοπου`του`ΕόΔγ)) -

>

Διερεύνηση κcιι διαχείριση επcιφών κρούσματος αΊCιρdρτημα Δ1, Δ2)

>

Σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων που φέρουν εΌθύνη για τογ

εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστcιτικών δημόσιας υγείας εντός του λιμένα,

καθώς κCιι μεταξύ των τοπικών φορέων με τους φορείς σε κεντρικό mίπεδο
σι>μπεριλcrμβανομένοι> τοι) Εθνικού Εστιcικού Σημείοι) για Θέματα εφαρμογής Δγκ

>

Τι>ποποίηση της αποστολής επιδημιολογικών δεδομένων Cπιό την πύλη

εισόδοι> στον ΕΟΔγ κCιι το Εθνικό Εστιcικό Σημείο για Θέμcιτα εφcιρμογής Δγκ _

[4]
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>
φορέων

Πρωτόκολλο για την ανταλλαγή ιιληροφοριών μεταξύ του λιμένcι και των
παροχής

υπηρεσιών

υγείας

για

την

C[ντιμετώπιcπι

περιστατικών

προκαλούμενων από βιολογικούς παράγοντες (λοιμώδη νοσήματα κCιι ειδικότερα ο
SΑRS-Cον-2)
>

Διαδικασιες εκπαίδεΌσης προσωπικού στην χρήση των εγγράφων Όγείcις τοΌ

Δγκ
>

Κατάρτιση πρωτοκόλλων για την επικοινωνία του λιμένα με τους λιμένες

άλλων ιφcrτών κCιι δοκιμαστική εφαρμο\ή αυτών
>

ΠΡόγραtιμα για τον έλεγχο των υποδόχων στοι>ς χώροΌς του λιμένα σε

μόνιμη βdΟη
>

Διαδικασία για τη σι>νέντευΗ ταξιδιωτών (εκτεθειμένων ή νοσούντων) και

λήψη ιC[τρικού και Cιναλι)τικού ταξιδιωτικού ιστορικού σι>μπτωμc[τικών ταξιδιωτών

>

Διαδικασία για την αιιομόνωση/καρcιντίνα ύποπτου ή πιθcινού ιφούσμcιτος

>

Διc[δικασία διακομιδής των νοσούντων ταξιδιωτών σε εγκcrταστάσεις γιcι

ιCιτρική εξέταση και διdγνωση, κCιτάλληλα εξοπλισμένων κcπ στελεχωμένων

>

ΔιCιδικc[σία μεταφορdς των ύποπτων και εργαοτηριακά επιβεβαιωμένων

κρουσμάτων σε χώρο καραντίνας/Cιπομόνωσης εκτός του γγειονομείου και
εξcισφάλιση άμεσης μεταφοράς νοσούντων ταξιδιωτών σε νοσοκομείο.
>

ΠρόΥραμμα επιθεώρησrις του περιβάλλοντος της πύλης εισόδου

>

Διαδικασίες εφcιρμογής των πc[ρακάτω μέτρων δrιμόσιας υγείcις στον λιμένα:

α) σε σχέση με ταξιδιώτες: εμβολιασμόg Θέση ύποπτων κρουσμάτων υπό

υγειονομή παρcικολούθr`ση, εφαρμο\ή εξακρίβωσης των επαφών ι>πόπτων
κρουσμάτων, εφαρμο\ή ελέγχων έκθεοης και σι>μπτωμάτων κατά την είσοδο
ή έξοδο cπό τη χώρα κ.α.
β) σε σχέση με μεταφορικά μέσα: επιθεώρηση, εφαρμο\ή ορΘής διαχείρισης

(απολύμανσης, απομόλυνσιις, cπιεντόμωσης, μι]Οκτονίας κτλ.) CπΊοσκευών,

φορτίων, εμπορει>ματοκιβωτιων, μεταφορικών
τCιχι>δρομικών πακέτων ή ανθρώπινων σορών.
>

μέσων,

εμπορευμάτων,

Διαδικασίες για τον καθαρισμό και cπιολύμcινση των μεταφορικών μέσων

και των εγκαταστάσεων, διαχείρισης μολι)σματικών Cιπορριμμάτων καθώς κc[ι

οδηγίες χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας Q4ΑΠ) cιπό το προοωπικό
>

Διαδικασία εντοπισμού και διαχείρισrις αποσκει>ών.
[5]
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>

Οδιιγιες χρήσιις εξοπλισμού (το προσωπικό πρέπει να ειναι εκπαιδευμένο στο

χειρισμό

τοι>

εξοπλισμού

συμπεριλαμβανομένιις

της

σύμφωνα

με

βαθμονόμησης

τις

και

οδηγίες

ελέγχου

τοι)

της

κατασκει)αστή,

Cικρίβειας

του

εξοιiλισμού)
>

Διαδικασίcι γιcι την ι>γειονομική πcιρατήρηση (παρακολούθηση της υγείας

ταξιδιώτη στο πέρασμα του χρόνοι) με σκοιιό τον προσδιορισμό τοι> κινδύνοι>

μετάδοσης της νόσου)

2.

ΤΟ Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτατης ανάγκιΊς σε περίιιτωσrι

κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος του λιμένα πρέπει να ενεργοποιείται, όταν
εντοπιστεί επιβάτης ή μέλος πληρώμcιτος που να πλιιροί τcι κριτήρια τοι> ορισμού

ύποπτοι) κρούσματος του νέου στελέχοι)ς κορωνο.tΟύ.

3.

Οι φορείς διαχείρισιις των λιμένων με πλοία διεθνών ιιλόων να

μεριμνήσουν για την πρόβλεψιι χώρων στις εΥκαταστάσεις τοι]ς όπου Θcι

μεταφέρονται τα ύποιιτα κροόσματα και οι επαφές τους για τιιν εξέτασή τους και

τιΊν απομόνωση/καραντίνα, εφόσον κριΘεί απαραίτιιτο.

4.

Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο να εφcιρμόσει το

προβλεπόμενο

Σχέδιο

Crντιμετώπισης

κCιταστάσεων

έκτατης

crνάγκης

ή

τις

προβλεπόμενες προτυποποιrιμένες επιχειρηαακές διαδικασίες (SΟΡs) κCιι να

γνωρίζει με ποιον Θα επικοινωνήσει σε περίπτωση ύποπτοι> κρούσμcιτος κορωνο.tού.

5.

Οι ειιαγγελματίες ι)γείc[ς των αρμόδιων ι>γειονομικών υιιηρεσιών των

λιμένων (Υγε1οιJο#ε!'α Λ1μέι/ωι/) νcι είναι σε ετοιμότητα για την cιντιμετώmση

ύποιιτων περιστατικών μεταξύ των ταξιδιωτών, καθώς επίσης και των επαφών τοι>ς

(Οδηγίες στον ιστότοπο του ΕΟΔγ). Για ενέργειες στα γγειονομεία Λιμένων
αρμόδιες είναι οι γπηρεσίες Δηιιόσιας γγείας των Περιφερειών.

[6]
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Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ γΓΕΙΑΣ ΣΤΟγΣ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΠγλΕΣ

ΕΙΣΟΔογ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ CΟνιD-19

Β.ι.

ΣγΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΕΝΊΎΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

γΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜογ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΡLFs)

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, cινεξαρτήτως υπηκοότητc[ς, σι)μπληρώνουν την

ηλειcτρονική Φόρμα/Έντι)πο ΡLF α'αssenger Locαtοr Form) (στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

traνeΙ.

με τα οτοιχεία επαφής τους στιιν Ελλdδα,

σύμφωνα με τη σχετ.(3) ΚγΑ, όπως αυτή ιοχύει. ΤCι πρόσωπα ποι> εισέρχονται στη

Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και αιιό οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής,
σι>μπεριλcιμβcινομένων

και

των

κρcrτών

μελών

της

Ει)ρωπα.tκής Ένωσης,

ι>ποχρεούνται όπως επιδεικνύοι)ν έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίΥραφο τιις φόρμας της
παρ. 1 τrις σχετ. (3) ΚγΑ στc[ κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Προστασίας

και

του

Εθνικού

Οργcινισμού

Δημόσιας

γγείας

ποι)

είνcιι

επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιCr[ρικών ελέγχων. Εφόσον δεν προβλέπετcn
διcιφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργcιστηριcικό

ιCιτρικό έλεγχο στιι βάση υγειονομικού αλΥορίθμου, για προληπτικούς λόγοι)ς
προστασίας της δrιμόcπας ι)γείας Cπιό την περαιτέρω διασπορά τοι> κορωνο.tού

CΟνιD-19 στην ελληνυή Επικράτειct.

Β.2. ΙΈΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ γπΕΙΝΙΙΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟγΣ ΣΤΑΘΜογΣ

(ΛΙΜΑΝΙΑ)
Β.21. Μέτρα αιιοτροπής μετάδοσηs σταγονιδίων με τrι χρήσιι μάσκας προσώπου
Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές ενημερώνοι)ν με κάθε πρόσφορο μέσο τοι)ς
εΊιιβάτες και τους άλλοι)ς χρήοτες του επιβατικού σταθμού να φορούν μάσκα
προσώποι>, σε χώρους όπου προβλέπεται από τις ιqχύοι>σες κcwονιστικές διατdξεις

κcn εγκυκλίους. Πρέπει να παρέχοντcn κcn να διανέμονται επαρ]ή ΜΑΠ σε όλο το

προσωπυώ των επιβα™ών σταθμών μαζί με οδηγίες για την ορΘή χρήση τοτ>ς.
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση μάσκc[ς httι)s:/ /eοdν.iΞον.π/cΟνid-19odίgίes-Φα-tί-chrίsί-mαsΚαs-αρο-tο-Κοίnο/

οdίgίeS-gία-tο-eρίναtίκο/
[7]
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Β.2.2. Τήρηση αναπνευστικής υγιεινής
•

Η ορΘή Cιναπνευσnκή ι>γιει\ή πρέπει να ενθαρρύνετcιι στοι)ς επιβατικούς

σταθμούς: η μύτη και το στόμc[ πρέπει να καλύπτονται με χCιρτομdντηλο μίcις
χΡήσης κcιτά τον πταρμό ή τον βήχα κCιι στη συνέχειcι το χαρτομάντηλο πρέπει νcι
Cιιιορρίπτετcιι αμέσως σε κάδο με πεντάλ και να εφcιρμόζεται οχολαστική υγιεινή

των χεριών με νερό και σcmούνι ή αντισιιψία χεριών με αλκοολούχο αντισηπτικό
διάλυμα.
•

Είναι σημc[ντικό νc[ υπdρχουν διαθέcπμες οχετικές προμήθειες σε διάφορα

σημεία στον επιβατικό σταθμό (π.χ. χαρτομάντιλα ή χειροπετσέτες μίας χρήσης κC[ι
γά`mCι μιcις χρήσης, κάδοι με πεντάλ κ.λπ.).

•

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα χαρτομdντrιλα, στ)νιστάται ο βήχας ή ο πταρμός

στον αγκώνα.
•

Πληροφορίες qχετικά με τrιν καλή

Παρέχονται

στους χρήοτες τοι)

αναπνευmκή υγιει\ή πρέπει να

επιβατικού

σταθμού

μέσω

ανακοινώσεων,

τηλεοράσεων, ΟΘΟνών, φυλλαδίων, γραφημάτων, ηλεκτρονικών αφισών κ.λπ.

Β.2.3. Τήρησιι ογιεινής χεριών

•

Πρέπει να ενθαρρύνεται η ορθή ι)γιεινή των χεριών όλων των χρηστών του

επιβcrτικού σταθμού - λιμένα. Αι>τό μπορεί να επιτευχθεί με το πλύαμο των χεριών
χρησιμοποιώντας σcιιιούνι και νερό ή όταν τα χέριcι δεν είναι εμφc[νώς λερωμένc[,

μπορεt να εφcιρμοστεί εναλλακτικά αντισηψία χεριών με αλκοολούχο α™σηπτικό
διάλι)μα. Η χρήση γαντιών δεν αντικcιΘιστά την υγιει`ή των χεριών.

•

Αντιοηπτικά διαλύματα με βάση το αλκοόλ (που περιέχουν τοι>λάχιστον 60%

αιθανόλη ή 70% ισοπροπcινόλη) Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις εισόδους
του ειιιβατικού σταθμού και σε άλλες περιοχές όπως τουαλέτες, τα ταμεία, οι ζώνες
τοι] επιβcιτικού σταθμού και κCιτά την επιβίβc[σιι κλπ.

•

ΚC[Θορισμένο προσωπικό στον επιβcΓτικό σταθμό μπορεί να επιβλέπει τη

διc[δικcισία και να σι>μβάλλει στην ενθάρρυνση της συμμόρφωσιις με τις CιπCrιτήσεις

της υγιεινής των χεριών.

[8]
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Β.3. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ γΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ

Β3.1. Ι\4ετακι\ώσειc ιιε πλοία

•

Σύμφωνα με το Δγκ 2005 (άρθρο 28), η cιρμόδια αρ)ή του επόμενοι> λιμcrνιού

κατάπλοι> του πλοίο`> πρέπει να είνα ενημερωμέ\η για την ύπαρξη υπόπτων
κΊ]οτ]σιιdτων μεταδοτικών νοσημάτων ή Θανdτου εν πλω. Στην περίπτωοη Cιι)τή κCιι
στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων δημόσιας υγείας, Cιιιό όλα τα πλοΙα
ανεξαρτήτως προέλει)Οης, σημαίcις κcn πλου (εσωτερυcού κcn εξωτερικού) πρέπει να
συμπληρώνετcn και νcι Cιιιοστέλλετcn η Νcn>τιλιακή Δήλωση γγείας, ΜDΗ
σΊαράρτημα Α1 κcn Α2) στις cιρμόδιες αρχές (qχετ. 13).

•

Θα πρέπει να ι>πάρχουν στο πλοίο επαρκείς ιατρικές προμήθειες κα εξοπλισμός

για τrιν αντιμετώπισrι μεμονωμένου κρούσματος ή επιδημίας όπως περιγρdφετcn
στον διεθ\ή ιατρικό οδηγό για τα πλοία β έκδοση, 2007 του ΠΟγ) κCn
συγκεκριμένα:
cι) απολυμcrντικά κcn είδη υγιεινής χεριών

β) μέσc[ ατομικής προστασίας, όπως γά\mα, μακρυμάντκες αδιάβροχες ρόμπες,
γυαλιά ή προσωπίδες, ιCιτρυcές μdσκες προσώποτ) (μη ιατρικές μάσκες, απλές

χειροι)ργικές και υψηλής Crνcιπνευστικής προστασίας με φίλτρο για χρήση κc[τά τη

διάρκειc[ των διαδικασιών παραγωγής cιερολύματος).
γ) Κίts διαγνωστικών RΤ-ΡCR τεστ, καθώς και ο cιπcιραίτητος εξοπλισμός για τη

σι>λλο\ή δειγμάτων για εξέταση επί ξηράς ή Cπο πλοίο (μόνο για κροι>αζιερόπλοια).

Οι προμήθειες σε μέσα Cιτομυcής προστασίας Θα πρέπει να επαρκούν για χρήοη Cπιό
τοι>ς επιβάτες κCιι τα μέλη του πληρώματος.

Περισσότερες συστάσεις για τα είδη των μέσων ατομικής προστασίας ποι.

cπιαιτούντcιι σύμφωνc[ με τη Θέση εργασίας και το χώρο μπορείτε να βρείτε εδώ:

httΌs://wwwheαιthνεαtewανs.eυ/ΝονeΙτοrοnανίrυs
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικd με τις προδιαγραφές των προμηθειών qχετικά με

τον

CΟνιD-19

μπορείτε

νcι

βρείτε

εδώ :

httρs://www.whο.ίnt/eιrιergencίes/diΒeαj3ω/nονeΙτοιΌι\ανimB-2019/teChnίcαιgυίdαnce

•

Σύτιφωνα με το άρθρο 24 τοι> Δγκ, το πλοίο πρέπει νcι παραμένει ελεύθερο cπιό

πηγές λοίμωξης ή μόλι>νσης. Εά1; ε1;το7ι1στεέ επ|βάτψs φ μέλοs 7Ψρώριατοs ;ιε
[9]
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συμπτωματολοrία cΟνιD-19 ιtρέ]τει να ακολουθείτm ο αλ:γόμθμοs του
Παραρτψματοs Β (Β1, Β2)

#ε άμεση απομόνωση τοι) Cισθενή,

διερεύνηση και

διc[χείριαι των επαφών τοι) (οι ορισμοί της στεΊJΨs επαφψs, Τφς Περίστασ1ακψs

επαφψs καΖ τω όποπτοο κρούσριατοs αναφέρονται στον εν λόγω αλΥόριθμο). Η
διc[χείριση επαφών πιΘανών ή επιβεβαιωμένων κροι>σμάτων CΟνιD-19 γίνεται με
βάση τον αλγόριθμο στο Παράρτημα Γ (Π, Γ2). ΓιCι τα κροι>αζιερόπλοιcι
ακολοι>Θούνται επιπλέον ειδικές οδηγίες (qχετ.14).

•

Θα πρέπει να γίνει σχετική ενιιμέρωση των λιμανιών Cιπόπλου κCιι κCιτdιιλοι>

(Λιμεναρχείο, Τοπικές γγειονομικές Cιρχές & Φορέcι διc[χείρισης) τόσο για το

ύποπτο κρούσμα όσο κcιι τις επcιφές τοι>, καθώς και κdΘε μέτρο, ποι> έχει εφαρμοστεί

στο πλοίο.
•

Κατd την Cιποβίβαση τα ύποπτα κρούσματα κCιι οι στενές επαφές τοΌς Θα

πρέπει να πCιραμείνουν στις καμπίνες μέχρι να εκτιμηθούν από τις Αρχές του
γγειονομείοι> λιμένα κcιι στη σι>νέχεια να λάβουν οχετικές οδηγίες.

Β.3.2. Θέματα επιβατικών σταθμών πλοίων
•

Οι επιβάτες, το πλήρωμcι αλλά κcn οι όποιοι επισκέιr[ες και προμηθει>τές ΘCι

πρέπει να περάσοι]ν αιό την διαδικcισία του προ- επιβιβαστυtού ελέγχοΌ υγείας, ο

οποίος περιλαμβdνει κCn μέτρηση τιις Θερμοκρασίας πριν μποι)ν στο κυρίως
κτήριο/εγκcιτάσταση

για

την

διαδικασία

επιβίβαοης.

Η

διcιδικασία

προ-

επιβιβαστικού ελέγχοι) ι>γείας περιλcιμ βάνει:

-

ΈλεγχοςρLFs

-

Συλλογή ειδικού ερωτημcιτολογίοι) υγείας

-

Μέτρηση θερμοκρασίcις με σύστrιμα εξ 'Cπιοστάσεως

•

Αυξημένη θερμοκρασία άνω των 38Ο ή και θεπκή cπιάντηση στο συμπλrιρωμένο

ερωτημcιτολόγιο μπορεί να οδηγήσει σε περc[ιτέρω έλεγχο Cπιό ι>γειονομικό

προσωπικό που Θα λdβει χώρα σε ξεχωριcπό χώρο.
•

Εάν υπάρχει αι)ξημένη ι)ποψία για κρούσμα, Θα πρέπει να πρcrγματοπουιθεί

τεστ στον επιβάτη κC[ι τους συντc[ξιδεύοντες τοι> κcιι δεν Θα τοι)ς επιτρcιπει η είσοδος

Cπο κυρίως κτήριο.

[10]
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Β.3.2.1. Τήρησιι φυσικήs απόστασιις στον επιβατικό σταθμό λιμένα
•

Η φι>σική απόσταση τοΌλάχιστον 1,5 μέτρου πρέπει να διατηρείται ακόμcι και

σε σι)νδυασμό με τη χρήcπι μάσκας προσώπου οε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώ ροι)ς τοι) επιβατικού σταθμού.

•

Οι αρμόδιες γγειονομικές Αρχές των λιμένων ή/κcrι οι Φορείς Εκμετάλλευσης

των επιβαικών σταθμών μπορούν να εξετάσοι)ν το ενδεχόμενο να επιτρέποι)ν την
είσοδο μόνο σε επιβάτες, πληρώματα κcn άλλο προσωπικό ξηράς/επιβατικού
στcιΘμού,

εργcιζομένοι)ς και

εργολάβοι)ς

στις εσωτερικές εγκαταστάσεις

τοι]

επιβcιτικού στcιΘμού, προκειμένου να cιιιοφευχθεί ο συγχρωτισμός και να

διατηρηθούν τα μέτρα φυσικής απόστασης.
•

ΘCι πρέπει να διασφαλιστεί rι πc[ραπάνω cπιόστcιση με όλοι>ς τοι>ς τρόπους όιιως

η σήμανσιι δcιπέδοι>, η χρήση βελών για τον κCιΘορισμό της ροής της κατεύθυνσης,
σημdτων κCιι ηχητικών ανcικοινώσεων για τοι)ς τCιξιδιώτες κC[ι η βελτιστοποίησιι

των διατάξεων έτσι, ώστε να περιοριcπεί ο αριθμός των χρηοτών στους εσωτερικούς

χώροι]ς των επιβατικών σταθμών.
• Θα πρέπει να εξεταστεί ο καθορισμός ειδικών διαδρόμων

ή διαχωρισμός

διαφορετικών ροών χρηοτών και διαχωρισμός των επιβcπικών στc[Θμών σε
κc[Θορισμένες ζώνες (π.χ. άφιξη, έλεγχος διαλογής εισόδου, μετά cπιό τον έλεγχο

ασφαλείας), μέσω των οποίων πρέπει να περάσοι>ν οι τC[ξιδιώτες για άφιξη, έλεγχο
διαλογής/εξέταση και έλεγχο εγγράφων (πριν cιιιό την επιβίβαση και cιποβίβcισιι).

•

Επίσης θcι πρέπει να λαtιβάνετcιι μέριμνα γιcι την διαφοροποήση του σημείου

εισόδοΌ κρουαζιέρcις στον προορισμό με αι)τόν της εισόδου/εξόδοι) της cπcτοιιλοίας
κcιι όπου CιΌτό δεν εtναι εφικτό να υπάρχει σαφής διαχωρισμός που Θα εγγι)dτcιι

την απομόνωση των επιβcΓτών κροι>αζιέρας με αυτούς τιις ακτοπλοtας με όποιο
τρόπο είναι πρόσφορος όπως: με χρήση ρ1eχίg1αsS ή άλλου τρόποι> τεχνητού

διαχωρισμού, φι)σική απόσταση 1.5 μέτρου κτλ.

Το checΚ-ίn, η αποβίβαση, ο χειρισμός των Cπιοσκει)ών, ο σχημcιτισμός ουράς από
τοι)ς επιβάτες (εντός κCιι εκτός τοι] επιβατικού σταθμού) κCιι ο χειρισμός των

προμηθειών πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε να μειώνεται ο συγχρωuσμός και να
διατηρείται η φι)σική απόστcιση. Τα προγρdμμcιτCι εργασίας και διαλλειμάτων τοι>

πληρώματος ποι> εργάζοντcιι στον επιβcrτικό στc[Θμό πρέπει να επc[νεξετάζονται και

να προσαρμόζονται, ώαε να Cπιοφεύγεται r` αλληλοεmκάλι>ψη τοΌ προσωπικού.
1„1
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Για την προστασία τοι) προσωπικού του επιβατικού σταθμού και του πληρώμc[τος
του πλοίοι>, σε χώρους όποι> δεν μπορεί να διατηρηθεί η φυσική cιπόστασrι Θα

πρέπει να εξεταστεί η χρήση προστατευτικών γυάλινων ή πλαστικών πάνελ και η

πCιρο)ή των κCπάλληλων ΜΑΙ1 .
•

Οι φορείς εκμετάλλει>σης των επιβατικών σταθμών Θα πρέπει να εξετάσουν το

ενδεχόμενο αφαίρεσης εγκcιταστάσεων στον επιβcΓτικό σταθμό ποι) ενθαρρύνουν
τον σι>γχρωτισμό π.χ. τρCιπέζια, πάγκοι κ.λπ. .αcΓν Όπάρχουν μόνιμα, μη

μετακινούμενα καθίσματα, εtτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώροι>ς, Θα
πρέπει να ι>πάρχει ειδυcή σήμcινσιι για το πού επιτρέπετcn κc[ι πού δεν επιτρέπετcιι

να καθίσει ένας επιβάτης προκειμένου να διατηρηθεί η φΌσική απόστcιση. 'Οταν οι
σι>νθήκες το επιτρέποι>ν, οι χρήσ[ες των επιβατυcών σταθμών, Θα πρέπει να

ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τοι>ς εξωτερικούς χώροτ)ς. Ενημερωτυώ υλικό
προαγωγής της ι]γείας πρέπει νcι προβάλλεται εμφcινώς και να διcινέμεται στοι>ς
εισερχόμενοι)ς κC[ι εξερχόμενοι)ς επιβ άτες.

•

Στις δημόσιες τοι)αλέτες ο ελάχιστος αριθμός χρηστών Θα πρέπει νc[ ορίζεται

έτσι, ώστε να διατηρείται η φυσική απόσταση του 1,5 μέτρου, και ο εξαερισμός να
γίνεται μόνο με φρέσκο Cιέρσ.

•

Θα πρέπει να χρηαμοποιούνται ψηφιcncά μέσα για όσο το δυνατόν

περισσότερες διαδικcισίες στον επιβcιτικό σ[αθμό, όπως οι αγορές μέσω διαδικτύου,
η έκδοcπι κάρτας επιβίβcιοης, το αι)τόμcιτο διαβατήριο κCιι οι σαρωτές ται>τότητας,

προκειμένοΌ να μειωθεί ο χρόνος ποΌ περνούν οι επιβάτες στον επιβcπικό στσθμό
και νcι αποφεύγετcπ ο σι>γχρωτισμός.

•

Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιβατικών σταθμών μπορούν να εξετάσοι]ν το

ενδεχόμενο περιορισμού τοι> αριθμού των ταξί, πούλμαν, λεωφορείων που
σταθμεύοι)ν στον επιβατικό σταθμό για τον έλεγχο/ περιορισι1ό τοι> σογχρωτισμού
στους χώροιJς ανcιμονής.

•

Όπου η φι>σική απόσταση είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί, Θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται πρόσθετες διασφαλίσεις κCιι μέτρα για να εξασφαλιστούν

ισοδύναμα επίπεδα προστασίας.
•

ΚCιΘΟρισμένο προσωπικό του επιβατικού στc[Θμού πρέπει να επιβλέπει τη

διc[δικcισία κcιι τη σι)μμόρφωση με τα μέτρc[ φι)σικής Cπιόστc[σης.

[12]
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Β.3.2.2. Ι(αθαριότητα και αιιολύμανσιι ειιιβατικού σταθμού λιμένα

Η καθαριότητα κcιι η απολύμανση πρέπει νcι πρc[γμcιτοποιούνται σύμφωνα με τις
σι>νήθεις διαδικαοίες και με Cnjaμένη σι>χνότητα για τις επιφάνειες ποι) αγγtζονται
συχνά από το προσωπικό του επιβcιτικού στc[Θμού και τους χρήστες. Η κCιΘαριότιιτα

και η απολύμcινση του επιβcιτικού cπαθτιού πρέπει να γίνεται πριν και μετά από
κάθε επιβίβαση. Ενισχυμένη απολύμανση πρέπει νcι πρC[Υμcιτοποιείται με βάοη την

οδηγια του Ευ ΗΕΑLΊΉγ GΑΤΕWΑγs gυίdαnce on ``Sυggested ρrocedυreS fοr
cιeαnίng αnd dίsinfection οf shίρs dυrίng the CΟνιD-19 ραndemic (νersίοn 2 20/04/2020)" και με αι>ξημένη σι>χνότητα ειδικά σε χώροι>ς στ)νάθροισης κοινού,

WC, επιφdνειες ποι> ι>πdρχει σι])ρή χρήση τοι>ς κτλ. Η χρήοη ΜΑΠ από το

προοωπικό καθαριότητας είναι υποχρεωτική.
Ειδικd πρωτόκολλα γιc[ την καθcιριότητα κCιι την cιπολύμανση Θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα και νcι εφcιρμόζοντcιι μετά την cινίχνευση πιΘcινού ή επιβεβcιιωμένου

περιστατυίού, είτε στον επιβατικό σταθμό είτε σε πλοίο, εάν ΧΡησιμοποψσc[ν ΤΙς
εγκcr[cιστάσεις του επιβατικού cπαθμού.

Β.3.2.3. Εξαερισμός επιβατικού σταθμού λιμένα
Οι εσωτερικοί χώροι στους επιβcr[ικούς στcιΘμούς πρέπει να Cιερίζονται ειιαρκώς. Ο

φυσικός αερισμός είναι προτιμότερος όποι) είναι δι>νcrτόν. Σε περίπτωση μηχανικού
αερισμού, ο CιριΘμός Cινcινέωσης του αέρα Cινά ώρα πρέπει να μεγιστοποιείται μαζί

με την παρο)ή καθαρού αέρα όσο το δυνcιτόν περισσότερο. Ωστόσο, η δημιουργία
ρε`>μάτων πρέπει να Cπιοφεύγετcιι, καθώς Cιυτά Θcι μπορούσcrν να δημιοι)ργήσουν

τον κίνδυνο περαιτέρω διάδοσης τυχόν Cπαγονιδίων αερολύματος.

Β.3.2.4. Παρακολούθησιι της υγείας των υπαλλήλων του επιβατικού στc[Θμοό
λΙμένc[

ΤΟ προσωπικό τοι) επιβατικού σταθμού πρέπει νcι πραγματοιιουι σΌχνά υγιει\ή των
χεριών και να φορdει κCιτάλληλα ΜΑΠ με βάση τη Θέση εργασίας του. Συνιστάται
γιcι το προσωπικό του επιβcιτικού σταθμού νcι cικολοι>Θούνται τcι ίδια πρωτόκολλα
ελέγχ_οι) με τοι>ς ταξιδιώτες για την είσοδό τοι)ς στον επιβατικό σταθμό. Σι>νιστάται

να διεξάγονται σε τακτική βάση εργαστηριcικές δοκιμές για CΟνιD-19 των

εργc[ζομένων των επιβc[τικών σταθμών.
[13]
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Β.3.2.5. Διαχείρισιι πιΘανών περιστατικών και των επαφών τους στον επιβατικό

σταθμό λιμένα
•

Μόλις ανιχνειjτεί ένα πιΘανό περιοτcπικό, Θσ πρέπει να ενεργοποιηθεί το

qχέδιο

έκτακτης Cινάγκης/σχέδιο

αρμόδιες

γγειονομικές

Αρχές

διαχείρισης έξcιρσης κροι)σμάτων.

να

ενημερωθούν

αμέσως,

ώστε οι

προκειμένου

να

πραγμcιτοποιήσουν προκατc[ρκτικές σι)νεντεύξεις κCιι να διαχειριστούν το πιΘανό
περιστcιτικό και τις στενές επαφές σύμφωνα με το Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης

ανάγκης του λιμένα.
•

Θα πρέπει να ζητηθεί αιιό το πιΘανό περιστατυ(ό νcι φορά χειρουργυcή μάσκα

προσώποι], μόλις ανιχνει>τεί, κCιι να οδηγηθεί σε κCιτάλληλο χώρο/δωμάτιο

cπιομόνωσης πιΘC[νών περιστατικών CΟνιD-19. Ο χώρος Cιιιομόνωσης πρέπει να
εινcιι εφοδιασμένος με κατάλληλες προμήθειες αειρουργυή μάσκcι προσώποι>,

χαρτομάντηλα και κCπάλληλους κάδους απορριμμάτων κ.λπ.). Η πόρτα πρέπει να
παραμένει διαρκώς κλειστή και η είσοδος πρέπει να περιορίζεται μόνο σε

προσωπικό εmCnδευμένο για την αντιμετώπιση πιΘcrνών περιστατικών CΟνιD-19.

Β.3.2.6. Χειρισιιός αιιοσκετ]ών

Οι χειριστές των Cιποσκευών πρέπει να εκτελούν συχνά υγιετ\ή χεριών. Δεν

Cπιαιτούντcιι γά`mα, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για προστασία Cπιό μηχανικούς
κινδύνοι>ς. Πριν Cιπό τη φόρτωcπι των Cπιοσκει]ών στο πλοίο μπορεί νcι ληφθεί

ι)πόψη η Cιπολύμανσιι των cπιοσκει)ών κCιι ειδικd των εξαρτημάτων που έρχονται σε
επαφή με το χέρι. Επιβάλλεται η Cιπολύμανcη οτα καρότσιcι/κλοι)βιd μεταφοράς

αποσκευών κcιι προμιιθειών Cιιιό/προς το πλοίο μετά την κάθε ολοκλήρωση τrις
διαδικcισίας επιβίβασrις.

Β.3.3. Θέματα για τα λιμάνια Τrαnsίt (για κροΌαζιερόπλοια)

Αποβίβασιι, επισκέψεις σε λιμάνια, δραστηριότητες και εκδρομές στιιν ξηρά:
•

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε κλειστούς χώροΌς χερσαίων cιποβιβάσεων θcι

πρέπει να χρηcπμοποιείται rι μάσκα από όλοΌς τους σι)μμετέχοντες στην
κροι>Cιζιέρc[.

[14]
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•

Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλι>μα πρέπει να διατίθεται στοι>ς διαδρόμοΌς

εξόδοι) και να ενθαρρύνονται όλα τCι άτομα που cιποβιβdζονται και επιcπρέφουν

στο κρουαζιερόπλοιο να το χρησιμοποιούν.
•

Κcrτά την Cιποβίβαση των επιβcιτών προτείνετcιι νcι διεξάγεται ι)γειονομικός

έλεγχος

ποι)

αξιολογεί

τη

παροΌσία

σι>μπτωμάτων

CΟνιD-19

ή

άλλων

Crναιινει>στικών λοιμώξεων κCπ ανέπαφη μέτρηση Θερμοκρασίας σώματος. Σε αι)τd
ανcιφέρονται σχετικές πινακίδες ενrιμέρωσης, μέτρα για φυσική απόστcιοη κατά την

αποβίβcιση, αντισηιιτικd

και ανέπαφες Θερμομετρήσεις πριν την είσοδο στον

προορισιιό.

•

Το προσωπικό ξενάγησης κcn εκδρομών ξηράς πρέπει να εκπcnδεύεται στις

διαδικcισίες που πρέπει νcι cικολοι>ΘΟύντcιι εάν εντοπιστεί πιΘCινό κρούσμα. Οι

επιβάτες με ύποπτα συμπτώματα πρέπει να φορούν άμεσα ιατρική μάσκα

προσώπου και να μεταφέρονται σε απομόνωση ή ιCιτρικό χώρο για αξιολόγηση και
στη συνέχεια να γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Συστήνοντcrι επιιιλέον τα ακόλουθα:

•

Απολύμcινση των λέμβων κCn των λεωφορείων που χριισιμοποιούνται γιcι

εκδρομές, όπως αιιαιτείτcιι.

•

Σι>ντονισμός με τα λιμάνια προορισμού προκειμένου να

αποφει)χΘεί

σΌνωστισμός των επιβcrτών κατά την cιποβίβαση. Οι ειιιβάτες πρέπει να τηρούν την

αρμόζουσcι κοινωνυή αιοσταcποποtηση όσο Cιναμένουν την Cιναχώρησή τους για
εκδρομές κCιι την επιστροφή τους στο πλοίο.
•

Εdν προσφέροντcιι εκδρομές στην ξηρά, διαβεβαίωσrι Cιπό τοι)ς πc[ρόχους

εκδρομών ότι συμμορφώνοντcιι με τις απαιτήσεις της τοπικής ι)γειονομικής αρχής

για την ι)γεία των ι)παλλήλων κCιι των πελατών, την κοινωνυή Cιποστασιοποίηση,

τον καθαρισμό, την cιπολύμcινση και τη χρήcη κCrτάλληλων ΜΑΠ, καθώς και τα
μέτρα εξέτασης σε τρίτοι)ς εργcιζομένους.

•

Συνεργc[σίcι με τοι)ς τC[ξιδιωτικούς πρdκτορες σε ό,τι αφορd τrι διαχείριση

ομάδων επιβατών για τη διευκόλυνοη της τήρησης της αρμόζοι)οc[ς κοινωνικής
cιποστασιοποίησrις κC[ι τον διcιχωρισμό Cπιό ά.λλες ταξιδιωτικές ομάδες πριν από την
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έγκριση εκδρομών, καθώς και επc[λήθει)οη της διαθεσιμότητας τυχόν Cιναγκαίων

ΜΑπ.
Ακολουθούν συνημμένα Παραρτήματα Jτου α]τοτελούν αναπόσπαοτο οτοιχείο του παρόντος, τα
οποία μ]τορούν να αναζητηθούν στην ιCΓrοσελ:ίδα του γ]τουργείου γγείας.

ΣγΝΗΛ™ΝΑ:
πΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: Ναυτιλ:mκή Δήλωσrι γγdαs
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2: ΜαrίΗme DecΙίιrαtίο:n οf Ηeαιth
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: α}1)Αλ:Ύόριθμοs λήψης αι[όφασηs rια τη διαχε1ριση ύποπτου
]τεριcΓτιmκού ΑRΙ από το νέο κορωνοίό (CΟνιD-19) σε πλοίο εν πλω / α32)ΑΙgοrίthm $r
decίsίοn mαkίng ίn reSροnse tο αn event οf α sυsρect cαse οf 2CΟνιD-19 οn bοαrd shίρs.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1: Αλ:Ύόριθμοs για τη διαχείρισrι ε]ταφών πιΘανών ή επιβεβcιιωμένων

κρουσμdτων CΟνιD-19.
ΠΑΡΑLΡΤΗΜΑ Γ2.` ΑLΙgοrίthm fοr rnι]:ι'υ2geι'rιent οf cοntαcts οf ρrοbαbΙe οr cοnfrmed

CΟνιD-19 cαses.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Εξ:οπλισμόs Ατομική s Προοταdαs
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Σειρd εφαρμσγήs (ένδυσης) το!ιι εΦjtλισμού ατομικήs προοτασίαs

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γρ.γπουργούγγείας
2.
3.

Γρ. γφι>πουργού γγείσς
Γρ. τωνΓεν. Γραμματέων

4.

Γρ. ΓενικώνΔ/νσεων

5.
6.

Δ/νοη Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων κατcιστάσεων Δrιμόσιας γγείας
Δ/νσιι Διιμόσιας γγείcις & γγιεινής περιβάλλοντος

ΙΠΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΙΙΣ:
1.
γπουργείο Ναυτιλίας και Νιισιωτικής πολιτικής

•

Γραφείο γπουργού

2ας Μερc[ρχίας 18, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς

•

Αρχηγείο λιμενικού Σώματος Ελλιινικής Α]σοφυλακής κλάδος Β' (με την
παράκληση να ενημερωθούν τα διεθ\ή λιμd`πα της χώρας)

Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, Τ.Κ.185 10 -Πειρcπάς
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•

Δ/νση Ναυτιλιακών Εnενδύσεων και θαλάσσιου τουρισμού

2ας Μεραρχιας 18, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς

2.

Γενικό Επιτελείο ΕθνικήςΆμυνας

ΔΛ/σrι γγειονομικού
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51 Χολαργός - Αθήνα
3.
γιιουργείο Εξωτερικών
-Μονάδα ΔιαχείρισιΊς Κρίσεων (κ. ΜCιτζίλα)
•Ε3 ΔιεύθυνσιΊ

Βασιλίσοης Σοφίας 1, Τ.Κ.106 71 - Αθήνα

4.

γπουργείο τουρισμού

Γρ. γιιοι]ργοό

Λεωφόρος Αμαλίας 12, ΊΚ 105 57, Αθήνα
5.
γποΊ]ργείο Μετανάστετ7σης και Ασύλοο
Κτήριο Κεράνη, Λεωφόρος Θηβών 198, Τ.Κ. 182 33 - Άγιος Ιωάννης Ρέντrις

6.

Οργανισμός λιμένα πειραιά (ΟΛΠ)

Αιή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τ.Κ. ι85 38
7.
Όλεςτιςγ.ΠΕ.τι|ςχώρας

γπόψη Διοικrιτών
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία κCιι όλοι οι φορείς ευθύνης
ΤΟυς)

8.

Όλες τις περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις τrις χώρας

Γενικές ΔΛ7σεις Δημόσιας γγείας & Κοινωνικής Μέριμνσς (έδρες τους)

γπόψι) Προ.Τστάμενων Γεν. Δ/σεων
9.

Όλες τις περιφερειακές Ενότιιτες της χώρας

Διευθύνσεις Δημόσιας γγείας & Κοτνωνικής Μέριμνc[ς (έδρες τους)

γιιόψrι Προ.tσταμένων ΔΛrσεων
Πανελλήνιος Ιctτρικός Σύλλογος

#: υτάρχου 3, 10675 -Αθήνα

11. Πανελλήνια Ένωσrι Ιατρών Διιμόσιας γγείας (ΠΕΙΔγ) ΕΣγ
(με την 1)ποχρέωοη νcι ενημερώσει όλα τα μέλη της)
Λ. Αλεξdνδρcις 215, Τ.Κ.11523 - Αθήνcι

12.

ΕΟΔγ

γπόψrι ΠροέδροΌ
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
13.

Ε.ΚΑ.Β.

γπόψrι Προέδρου
Τέρμα Οδού γγείc[ς, Τ.Κ. 115 27 - Αθήνα

14.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών πρακτόρων και Επαγγελματιών
Χρηcπών Λιμένος
Ακτή Μιc[Ούλη 17-19, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
15.
Ναυτικό Ειιιμελιιτήριο Ελλάδος
Αιή ΜιC[ούλιι 65,Τ.Κ. 185 36 - Πειραιάς

16. Διεθνής Νατ>τική Ένωσrι
Κολοκοτρώνη 99, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς

17.

Πανελλήνια Ένωση πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Κολοκοτρώνη 102-102 ( 5ος όροφος), Τ.Κ. 185 35- Πειραιάς

18.

Ένωση Εφοιιλιστών κροι]αζιερόπλοιων και Φορέων Νατ)ττλίας

Αιή ΜιCιούλη 85, Τ.Κ. 185 38 -Πειραιάς
[17]
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γnΟΔΒΙΓΜΑ

ΝΑγτιλιΑΚΉΣ ΔΗΛΩΣΗΣ γΓΕΙΑΣ

Προς
συμπλήρωση
κα.ι
υποβολή
στις
αρμόδιες αρχές
από
τους
πλοιάρχους πλοίωγ που tcαταπλέου`ι από λ`μάνια της αλλοδαπής,
γποβάλλεται στον λιμένα του ....... „ ....
ΗμερΌμην{α ...............
Όνομα πλοίου ή οι:άφους ναυα`πλο€ας στην ενδοχώρα .............-....................
Αρ`Θμός ΝηΦλογίου/ΙΜΟ: ...... Καταπλέει αίίό ...,..,.. Αποαλέει προς .........

(Εθνικόtητα)(Σημαία σκάφουζ) ............. „ ...... Όνομα πλο`άρχου: .... + .......
Ολική Χωρητικότητα ίπλο{ου): ...............
Χωρητικότητα (σχάφους εσωτερικής ναυσιπλοtας): ....................

Φέρει έγκι>ρο Π`στοποιητικό Απαλλαγής Υγειοι.ομικού Ελέγχου/ γγeιονομικού
Ελέγχου: Ναι ... Όχ` ... Εκδοθέν στ ............... Ημ/νια ,............... ` .....

ΑΖ[αιτείτα` επαναληπτική ειίιθεώρηση: Ναι ... Όχι ...

Έχει επισκεφοεί το π).οίο/σιcάφος προσβληθείσα περιοχή αναγγωρισμένη από
τογ ΤΙαγκόαμιο Οργανισμό γγείας; Ναι ... Όχι ...
Λιμένας καt ημερομηνία επίσκεψης

Κατάλογος των λιμένων προσέγγισης από την έναρξη του ταξιδιού με
ημερομηνίες απόπλου, ή των λιμένωγ προσέγγισης εντός των τελgυταίων
τριάντα ημερών, αναλόγως του 7εοιος είναι μtκρότερος:
Κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας

αρχής του λιμένα κατάπλσυ,

παραθέσατε

κατάλογο των μΕλών του πληρώματος, των επιβατών ή άλλων προσώπων που
επ6βησαν στο πλοίο/σκάφος από τότε που ξεκίνησε το διεθ`'ές δρομολόγιο ή
εντός των τε).ευταίων τριάντα ημερών, αναλόΥως ποιος είναι μιχρότερος.
συμπεριλαμβάνοντας
όλα
τα
λιμάνια/tις
zώρες
που
επισκέφοηκε
το
π}-οίο/σκάφος εντός αυτής της σεριόδου {αροσθέοτε €πιπλέον ονόματα οτην
συνημμέγη Εατάστααη).'
(Ι)
(2)

Όνσμα...„„ ........ εaιβίβαση από: (]).
Όνομα ........... „.. επιβ{βαση από: {1).

(3)

Όνομα...„ .......... επιβίβιιση από: (Ι).

ΑριΘμός μελών πλιιρώματος στο πλοίο/σκάφος
ΑριΘμός επιβατών στο πj.οίο/σκάφος:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ γΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Ι)

Πέθανε καyένα πρόσωπο στο πλοίο/σκάφος καΊά την δ`άρκεια του
ταξ`διού ως αποτέλεσμα άλλης αιτ(ας εκτός από ατύχημα: Ναι ... Όχι `„
Εάν ναι, α`'αφέρατε λ€πτομέρειες σε εF.`συ`.απτόμe`'η καtάσιαση.
Συ`ιο.Α.ικός αριθμός Θα`.άτω`':

(2)

....... „

γπάρχει στο πλοίο/σκάφος ή υπήρξε κατά τιιν διάρκεια του διεθναύς

δρομολογίου οποιοδήποτε κρούσμα γόσοι] που υποψιάζεστε ότι είναι

(3)

μο).υσματικής φύσΒως; Ναι ... Όy.ι ... Εάγ ναι, αναφέρατε λcπτομέρειες
σε επτσυναπτόμcγι` κατάσταση.
'Ηταν ο αριομός τω`p επtβατών κοιt ασθέ`Jησα`ι κατά τη`. διάρκεια τοιι
ταξιδιού με-/αλύτcΡοξ απ. ότι συ`'τ'ιΘως/α`.αμε`'όται.: }-αι
Πόσοι ασθένησα\.; .....-.-.

(4)
(5)

... Όχι

...

γπάρχει κα\.ένας ασθενής στο πλοίο/σκώφος τώρα; Ναι ..` Όχι ... Εάν
`.αι. αναφέρατε ).f.πτομέρειες σε επισυναπτόμενη κατάσταση.
zητήθηι(ε η γ`'ώμη επογγελματία της υγείας; Ναι .`. Όχι ... Εάν ναι,
α`'αφέρατε λεπτομέρειες σ7.ετικά με την ιατρ`κή α-/ωγή ή τις συμβο`)?-ές
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(6)

{7)
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που δόθηκαν σε επ`συναπτόμενη κατάσταση.
Γνωρίζετε καψία κατάοταση στο π).οίο/σκάφος που μπορεί να οδηγήσει
σε λοtμωξη από γόσο ή σε εξάπλωση νόσου; Ναι ... Όχ`.„ Εάν `'α`,
αναφέρατε }.επτομέρε`ες σε επ`συναπτόμενη κατάσταση.
Έχε` εφαρμοστεί κανένα μέτρο δημόσιας υγείας (π.χ. καραντίνα,

απομόνωση, απολύμανση ή απομόλυνση) στο πλοίο/σκάφος: Ναι ... Όχι
... Εά`J ναι, προσδιορίστε τον τύτ[ο, τον τόπο και ι:ην ημερομηνία
(8)

Βρέθηκε κανένας λαθρεπιβάτης στο πλοίο/σκάφος; Ναι ... Όχι ... Εάν
ναι. που ανέβηκαν στο πλοίο (εάν αυτό είνα` γνωστό); ....................

(9)

γπάρχει άρρωστο ζώο ή ζώο συντροφιάς στο πλο{ο/σκάφος: Ναι... Όχι

Σnιίείωσn:

ακόλουθα

Εγ

τη

απουσία ιατρού,

συμπτώματα

ως

αιτία

ο πλοίαρχος

να

Θα πρέπει να

υποπτεύεται

ττιν

Θεωρ6ί τα

ύπαρξη

νόσου

μολυσματιιtής φύσεως:
(α)
πυρετό που επιμέγει αρκετές ημέρες ή συνοδεύεται από: (ί)
κατάπτωση, (ίί) μειωμέη συνείδηση, (ίίί) πρήξιμο των αδένων` (ίν)
ίκτερο. (ν) βήχα ή λαχάνιασμα, (νί) ασυγήθιστη αιμορραγία, ή (νίί)
παράλυση.
(β)
μΕ ή χωρtς πυρετό: (ί) οποιοδήποτε οξύ εξάνθημα ή δερματίτιδα.
(ίί) βαρείας μορφής έμετο` (με τηγ εξαίρεση της ναυτίας), (ίίί) βαρείας

μορφής διάρροια. ή (ίν) επανα).αμβανόμενες κρtσεις σπασμών.
Διά της παρούσας δηλώνΦ ό{ι τα στοιχε{α και οι απαγτήσεις στις ερΦτήσεις

που παρέχονται στην παρούσα Δήλωση Υγειας (συμπεριλαμβανομένης της
είιισυναπτόμεν.ης κατάστασιις) είναι αληθή και ακριβή απ' όσο γνωρίζω ιcαt
πιστεύω.

γπογραφή
ιnοίαιιχος

Προσυπογραφή
Ιατρός του ΙΙλ®ίου (εάν υπάρχει)

Ημερομηνία
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ΑΝΕχ 8
ΛίιοDΕΙ. 0F }ΊΑRΙΤΙ}Έ DΕCLΑRΑΤΙΟ.`. 0F Ι1ΕΑΙ.ΤΗ
Το be cοrιρΙe{ed afιά ™bmίtted tο the cοαρeιmι αιΣd]οntιes by ώε ριasίαs οf shίρs αrιι`ing &οm ώτeίgn ροrτs.

Sώιιυαed αι the ρm οf
Ναmε οf Shιρ α inΙααό ιnugatιοιι νcsscl .......

ι .... ι . Rεgίsmάαnmω Νο ..... ι.. ι ........ αrrιι:ίιιg &ίcm] .............. saέhg tο ................

ΟΙ-aώοmΙιΦ.ΧFlag ΟfΤΤsscΙ)
αω8 tΟmage (Sbφ) -------

Το™ge ιίαhd τΕ`igatιοn.{-`έ§S;-Ο

.

ναΕd sαnι.αtιοιι cιmmΙ Εχemρύοιι/cοntιΌΙ certι6cακ cαπιed οα bοad? ye6 ....... ` nο . . _ι ...... Κςυed αt ...,....... date. ι .....

Re-bφecιίcm reqυίιώΦ yes ...... nο .....,.
Ηαs gbιρ;`.eSs€Ι `i3ιtθd αn 3ΗΕ.cιώ a7cα ίdenά&ώ b). tbc wόdd Ηcαιιb Οrgmίz:aιίm? y.S. .. Ωο ....

Ροπ and dαte οf τώ
Lίsτ ραt§ οf caΙΙ άαm cοΩmmcemcqi οf νο)?αge τλώ dαfeυs οf deρa]mr.` αΓ τ*itΙιίΩ ραst thίrty d@}ξ. whιcΙιεκr ίs άοrύεr'

tΗ ιτqυcst οf thc cοψΕεem αι)thώ/ αt ώc ραι οf arrιιαL Ιίst crε™. zι]cΩΙbα5. ρasΕrαge[5 οr οάer ρerξοns ώο hα`τ jοίned Shίρλ.cs5eΙ
sιικc htαnαώcmαι ι.οyag. tκgaa οr υάhm ρa8t dιιιΏ7 dα}ξ, whίώεrψtt ίs 8hοιται. ίzιchιdίΩg αιι ροrts/cοnfιhcS ύsιtιed m thίs ρeώd (ίdd
addίnοmι naσnes tο ώe αιtached scbeώιιe):
(Ι)

λ-αme

(2)

λ-ame

(3)

λΙ'αιιιc

;ΞiΞΞ !ί) : .......,-..--. :.::.:.(:;

:.._. :

_._..._._-..:.i;):.:: .-..

οmcd$c-(Ι) ------.------------. (2) ..... ___

_

_

:.-:.ί. :-.__ .--. ::::.-::_

__(3)„

Νυιιιbcι ctf crεnr n}cαώcrs m bοαfd .....
Ν`mΙbcr Οf ρas§αιgefs ο8 bοαίd, . ` ...... _ ....

Ηeαιιιι qυeStίοιιs
(Ι)

Ηαs aιιy ρειsαι d.edω ώard dιιάg ώe ιaο}ιage οthώc tbαnαs α resιιΙt οfacCιdeαt?}ηes_..
Ιfyεs` sιαtc ρaιtιcιιΙaΓς jη αttaώed sώεdώε

(:)

Ωο...

ΤοtaΙ αο. οfdcαάε .......

ΙS ώm mboard ο{hαsthm b.α dmΩg the ίfιte™οcaΙ τΌyageαΩycase οfdιSea$e whίώ }7mι sυsρc`ct tο beοfαzι ίnfacιίοιιs
nmm;? }ηΞS._,.. nσ ..... „. Ιf )es. mte ρarάcυιαs m αd2ώed gcΙκdοΙe.

(3)

Ηαs ώ tοcιΙmώετοfm ραsscngαs ώmιιg άε `Ό}Βgcbeen grεaοer ώm ιιοιmal/1αρθe®ed? yes`...

nο...

ΗcrD ιnmί7 ίπ ρειsαs? ..~ .....

(4)

Ι$ ώετe any m ραοιι αα bοα]dnο`δ7? yeg ..... nο ........

(5)

wαs α Ωιe&caΙ rΕtacdπαm cαιιsυbed? }ίtιs ..... ιιο ......

(6)

ΙfyeS, gtateραfύcτιΙar9 ίιι atΒachώ sdedυιe.

schώk

Ιfycs, smc ραnίcLιhS οfmcdιcal mαmmι α αά`.ίcc ριΌ`Ίded ώ ατcαc.bed

Αrc yου ατ*.αre οfany cοndιnοn cm bοαd υ.Ιτίch mαy Ιead tο ίnfectιοzι cb. φread οfdιseαse? }'eί.._~

ι]o ........

Ιf yεsι sώte ραfncυιαΕr§ ίn αrκιChCd schc`dιιΙc

(7)

Ηaδ m}-sαnίtar}-measυre (c.g. qmraαώe, ίsοΙ3tιm d»ίzιfccαω οr decαntamίιιαtm) beeιι αρρhed οαtιοαίd?}.eς ....... nο.```..
Ιf yc3. $ρe€ίή' ηΊ»` ρhcc aιιd ώτe

C)

Ηα`-e an}. Stοtτατ`ταyS bcαι fο`md αιbοθτd? }'e§ ` .... nο...`_Η}™. ``.herc dιd ώεyjοιn ήc shίρ (ίfΙίnοmn)?...„ ..... `.

(9)

Ιsthεreαιsίckαninαιαρeιοnbοαrd?yeS .... `.nο.` .....

ΝeΩ: Ιιι tbe αbs€αce Qf Δ ΕLιfΞeοn. tΙιe mαstcι sΔο`ιΙd fegdrd ώ. fο1Ιοwιqg 5}ηριοmS aS .DοιmdS ε>r Sιι§ρechng tbe αξιsteΩce οf α dιςeαse οf

mίΩmΟυs-e:
(a)

fe`α, ρcιsίςtίng fcdΓ sCνζιn dαyS α αcCοmρaιτιed b.\. (ι) ρrοςιranοn: {υ) decι[ased cοοςcίουsness: ΙίίίJ gΙandυιαr suξιιίηg:

(f`.) jmοdιce, (`.) cο\ι.dι α Shαmcsς; οfbreaή. (`Ί) υΩυsτιιΙ bΙecdmg: οr (`ύ) ραrαήάs.
Φ)

uΊώ α τ`Ίd]συτ fe`Έr: Θ αιιy α€τιιe slΞn ιaSh α eσuρncm: (ύ) Scτιm `-αmlmg (οtber tbαα seα SίckΩΕSS): ω sαn:rc
dιαπbΟεa; α- (ίι.) r™mιιt CοmιιΙς!ιmS.

Ι Ιιαeb). decΙαιΈ thαt ώ€ ρaώcιιΙαrξ αΩd αnίwειs το the qιιcsιίωs Ξiι.α ίΣι thιs Ι)α1αratιοn of ΗεaΙtή (ίndυdίιιg ώe δcheάι`Ιe} αι\e me Βαd
cΟΓΙΈct ω ήe best οf m}-Ιmοτ`rΔeάge αtιd beΕ€f
sίgΩcd

cοutmίΕΙκd
SbΙρ'6 sugωn (ίf camed)
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Σχήμα 1. Αλγόριθμος διαχείρισης επαφών κρούσματος 2019-nCον

Άτομοχωρ(ςσυμJπώματα
που έχει έρθει σε ε7ταφή μc

Ανίχνε υση επαφών

κρούσμα ncον

Τύπος
ΈκΘεσης

Διαχείριση Ασθενή

περιστασιακή Επαφή

Στενή Επcιφή

(Χαμηλού Κινδύνου ΈκΘεση)

(Υψηλού Κινδύνοιι ΈκΘεση)

ατόμου

Ενεργητική παρακολούθηση

για εμφά`rιση συμπτωμάττLlν

ΕπαΥρύπνηση

του

του ατόμου α7τό τις αρμόδιες

λο(μωξης ιΊcον για διάστημα
14
ημερών
α7τό
την

υπηρεσίες δημόσιας ιιγειας

τελευταία έκθεση

για διάστημα 14 ημερών αΓtό
την τελcυταία έκθεση

-Καθη μερ ινή παρακολού θηση

-Καθημερινή παρακολούθηση

για εμφάνιση συμιττωμάτων

για εμφάνιση συμπτωμάτων
-Αποφιιγή κοινωνικών

επαφών
•ΑJτοΦυγή ταξιδιού

-Διευκόλυνση, από την

πλευρά του αόμοιι, της
πρόσβασης και επικοινωνίας
των υπηρεσιών ΔΥ για
ενεργητ`κή παρακολού θηση

Συνέχιση της

Επιβεβαιωμένο

Απορριφθέν

Πυρετός ή

παρακολούθησης

αναπνευστικά

για δ`άστημα 14

(Αρνητικός

συμπτώμcπα?

ημερών αό την

εργαστηριακός

τελε υτα(α έκθεση

έλεγχος)

Εργααηριακός
Διαφυγή ιtινδύνου εμφάνισης

λοΙμωςης από ncον

Αυτό-περιορισμός

απομόνωση και άμ€CΓη
αναζήτηση ιατρικής βοήθειας

Έλεγχος

ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465Φγο-3Ο1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΑΙgοrithm fοr mαnαgement οf cοntαcts οf

__ρrοbαble οr cοnfίrmeq 29ιg-nCον cαses
Τhίs α|gorίthm shows thθ mαίn αctίοns fοr cοntαcts οf ρrοbαble οΓ cοnfίrmed 2019ncον cαses. |mρ|emθntαtίοn mαy be mοdίfίed deρendίng on thθ rίsΚ αssessment
fοr ίιιdίνίdυαι cαses αιιd theίr cοntαt*s by ρυblίc heα|th αυthοrίtίes.

ρ™eώmm,gemeo'

cαι18! cοnΏc!

cΙΟRcαntac:

(ΙβwmΚεχρmώ

(hgh rά αμme)

seαLmαmοώτΒbΓncον

ΑΕthnιmdύtοΓhgbγρνbΙί(he@m

ίyΠΡbmbI14dOys®«eΓbd

amο™esάn14dδγ§aΩΕrb*αραιιΓe

ί

eχρΟfυn
•

DaΙΨmοrΗοnngfοr

•
αψmώm8f015γmΡtΟ™
• . Αώd™ύ'cmbd

5ymρtοm!

Ι
•.

Α™mγΞ1
Ηemδίnreaώώκbraώίγemοdtomg

ΙΞ
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ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝ1ΣΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Γ1Α ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤ
ΠγλΕΣ ΕΙΣΟΔογ ΚΑ1 ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡ1ΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑ1ΣΙΑ ΤΟΥ

cΟνιD-19

Γενικές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοπούν από όλο το 7τροσωπικό σε όλες τις
7τεριπτώσεις στις πύλες εισόδου και στα μεταφορικά μέσα:
•

Ακολουθείστε κατάλληλες διαδικασίες τοποΘέτησης και αφαίρεσης ΜΑΠ σύμφωνα με τις

κατευθ υντή ριες

οδηγίε ς

το υ

ΕcDC

( Π αράρτη μα

Ζ

και

στο

httρs://www.ecdC.eυrοDα.eυ/sίtes/defαυ|t/fίιes/doCυments/CΟνιD-19-gυίdαnce-wearίng-αnd
remονιnΕ-οerSοnal-Drotectίνe eαυίDrnent-healthCare-settίnε!s-υοdated.Ddf )

•

Πραγματοποιείτε συχνή υγιεινή χεριών, ιδιαίτερα πριν τοποθετήσετε και αφού αφαιρέσετε τα

ΜΑπ
•

Διασφαλίcπε ότι τα ΜΑΠ μιας χρήσης και κάθε άλλο λερωμένο αντικείμενο μίας χρήσης

απορρίτπο\παι κατάλληλα ως μολυσματικά απόβλητα (π.χ. σε ειδική σακούλα για μολυσματικά
απόβλητα ή σε πλαστική σακούλα με σήμανση "bίοhazard")

•

Διασφαλίστε ότι τα επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑπ απολυμαίνο\/ται σύμφωνα με τις οδηγίες του

κατασκευαστή
•
Επιδιώξτε να κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 1; μέτρου από τουςταξιδιώτες κάθε στψμή.

Οι οδηγίες για τα ΜΑΠ που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις οδηγίες του
Ευρωπαtκού Προγράμματος «Ευ Ηeα|thy Gαtewαys» και είναι συμπληρωματικές των ΜΑΙ1
που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας. Είναι σημαντικό να διατίθενται επαρκείς
ποσότητες ΜΑΠ σε διαφορετικά μεγέθη, το προσωπικό να είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στην

επιλογή και χρήση των ΜΑΠ και τα ΜΑΠ να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα
cπομικής προστασίας (π.χ. υγιεινή χεριών).

Τα τρέχοντα παγκόσμια αποθέματα ΜΑΠ εί\ιαι ανεπαρκή και υπάρχει αυξημένη παγκόσμια
ζήτηση για ΜΑΙ1. Πρέπει να γί\ιεται επομένως ορΘΟλογική χρήση των Ι\Μ11.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το SΑRs-Cον-2 (έως τις 7 Μαρτίου 2020), σχετικά με
την μετάδοση του, Θεωρείται ότι ο ιός μεταδίδεται πρωτίστως μέσω άμεσης επαφής με

μολυσμένες από τον ιό επιφάνειες και μέσω σταγονιδίων τΌυ αναπνευστικού. Παρόλο που
επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία αερογενούς μετάδοσης, συνιστάται προληπτική
προσέγγιση, λόγω αβεβαιότητας που περιβάλλει τη δwατότητα μετάδοσης του ιού με τη

μεσολάβηση αερολύματος.
Ανάλογα με συγκεκριμένες καταστάσεις κcu τα περιβάλλο\πα που παρουσιάζονται στους

παρακάτω πίνακες, τα προτεινόμενα ΜΑΠ που απαριθμούνται στόχο έχουν να αποτρέπουν
την μετάδοση μέσω σταγονιδίων, επαφής και αερογενώς του SΑRs-Cον-2.
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Πίνακας 1. Σύνοψη των κύριων ΜΑΠ που παρουσιάζονται αο παρόν έγΥραφο και προσφερόμενη
Προαασία Ι
f`.`Ίέ\τ'ι{ΑτCίμιμΕ:t.Γ}}:ιι:ιιJτ.+ύ.ιτ::e_ι.ι',14.Π'

bΓιαςrτρ[ι.ιι.ξ`:ίrιι`.

Μάαα υψηλής

ΠροcFταώα του αψεαwευtFτmύ;

f,`

_ευιmκής

kJ

τ[ρΦαασίας {πιχ.
das$ 2 Φr 3 fί|tΕrίng

©εcDc

fa€e-ρίece:

•

ΠρΦστατεύΕι από την Εισ7τνοή σταγΌνιδίων ιecLι

μικρώ/ σωματιδώιj, συιιπεριλαμβαιΌμένω\/ των
αεραλψμάτων
• Απαιτεί δοκιμασία για την καλή εφαρμσ\ή της (GttestίrΤgΊ

FFρ2/FFρ3Ι
ΞΞ^-`-=`::ί.`.ΤrΕΕδ-

Προστcιώατουαιwwευστιι{Ού:
• Προστατεύfιτονχρήστη εLπύ πtΘανά μολυαμcmκά

σταyονίδια του α/απνευστικώ στο 7τερψάλλον
• ΠροστπΕύεt αεό τιιειmίεάμεναπα\ωινίsια ότα]ί

ιατρική μάm tz]

φοριθύπαι αό αΕΘΕνείς
• Δευ απαιώ δοκιμc[cΓία νιατην καλή Εφαρμαγή της

(fΗigtίng)
Προστασίαιιατιών:

• Απατρέπξίτην έκθΕση τσυ βλεwογόωυ στσ`r ιό

Γυαλιά ιή αmίδα

•

Πρέπει να ταιριάζει με τα πΕρινράμματΈ( τΌυ

προσώπου τσιι χρήστη και να είναL σφμβcπό

πρΦσώποφι

μΕ τη μάcrιαα υψηλή ς α\rαπνευστιής

©εcDΙc

προπασίας

ΠροστmσώσώματοΈ:

.a-,--ΘΕcDΙ^

• ΑmοψέJτειτη μόλυνση τ®υ σώματος
• Μmρεί \m είναL μη cZ7tοcίτεφωμένη (εκύς εώ

Αδιάβροχη Ρόμmμιαςχρήηςμε

χρησιμοποιΕίταL αε ατοστε>ιρωμένο περιβάλλον.
π`χ.χαρουργάο}

μαιιρια μ-ια
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Εά`7 δεν είναιδmΘ±cΓιμηΓ μπορείm χρησιμοποιηθεί
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από μη αδtάβροχη ρόμτα

ΠΡ-αχkχΈριών:

.J'Ξ)Εc0c

• Ταγά`mα έΏυν 6ίαφσρεΒκέξ υφές, υλικά,

rάιmα LLίας χρήσης

χρώμcπα, rτοιότητες και πά)(ος

ΙΜια

`ατρυή

μάσκα

ώ/αι

μάσκα

προσώπου

ο!ειρουmκή

ή

μάm

για
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ιατρικές
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ΠίναΊ{ας 2. Συνιστώμενα ΜΑΙΙ για πλήρωμα καμπίνας (αεροπλάνο)
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Γάν™ μίας χρήσης

]ατρική μώm(σεαπόσταοη<1FήτρουέmόασθΕνήΤα%LώτηJ

'οτcW έρχοπαι σε. επαφή

Πλήρωμακαμπίνας

ιΞ;LΞJΙΙΙΕ
εΕGοc

με τσν ασθή ή με` τασωμιπικάυψράτου,ή μεπιΘωάμολυσμένεςεmφάνειες.βt
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Γυαλιά
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-- JiiΞa2ΞeΕcΟc

ποδιά

ΠραyμmΟττDLΕώε συχή υyιΕιή χερών
ΠΕΡΙβή,!Ι.ΊΘΙ`J;f'ι1ε`ι3απ{t)ιεροπι.ά`f.'tνιι

ήπ_|?,,1C!

Ασθeνής

ΣΥΝ Ι ΣΤfj rγ1 ΕΙ!ή m ήπ

Εαριή μάσκα
• Ο ασθενής εmβάτηςναπραγμαtοποιεί συχνή
υγιΕινή χεριών χρη σιμοπαιώντας αλκοολcΨ(ο
6 ιάλυμα {ιτ.χ. όταν βήχΕ ι και φτερ\rξεται)

Ξ©ΕI0c

υΒίνersa-W
Τα αΕροπkά`Νι ττρέπει να φέρου\r υ nίm rsal ρτΊΞcaίιtίοn Κίts, σύμφω`ια με τrΊν Ι ntεrnαtίο naέ Cί`ώΓ ΑνίaGο n

CΈ nίzatΓαn μΒ4ok
ι Γά™α (jιίας χρήσης)
` Μάαm προσώπεw/Γιjαλιά tχιφιστά ή συνδυασμέναJ` Ιctτρικές ιιάcξκΕς πρέπει νι]r υ7τάρ;χουν στο
αξ]βmλάια ιήια ιαπααάrο`παt στΌLrς ωσm*Είξ επΈ6άτεΦταάδιαjτΊές

- ΦCπατε™ική πο&ά
ι Μα`ιτιλάιαα ιζαθαρ.,σμού

ι Ξηρά σκόνη [Μετατροπή υγρών οε αποστειριι}μΕνο κΦκχοπουτμέ`ιο πήκτωμαJ
• ΜικροβLοκτόντ> αιτολυμα:ιίτ\κό για καθcφισμό επιφανειώι
" Βαθμσνοmμένο cWέπαφο Θερμόμ5τρα υ rζέρυ θρωτr μπορεέ επίσης νcι υπάρχει στο cιε ροπλά\rο για

τοψ ε`ποπισμό πυρΕτού.
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Πίνακας 3. Συνιστώμενα ΜΑΠ σε δημόσιους χώρους (στις πύλες εισόδου)
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Π+Νακας s. Συνιστώμενα ΜΑΠ για το προσωπικό ελέγχου
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Τrί:Νσ:Μας 6. Συνιστώμενα ΜΑΙΙ για το προσωπικό τη ς πύλης εισόδοrυ/ιατρικό προσωπιιcό
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ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465Φγο-3ΟΙ
Πίνακας 7. Συνιtπώμενα ΜΑΙΙ για το προσωπικό διακομιδής
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Αδιάβροχη ρόιmμιαςχρήΦςμεμακρώμψίκια

Αλλαψή ΜΑΓΤ μεταξύ ασθενιιn+
ΠραγματοποιείτΈ συ)ρή υγLΕ Lνή χΕριών

ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465Φγο-3Ο1

Όταν βΌηθά στηνΞΤΦφαση/
Ομοίαις με το Προσωπικό διαΕtομδής
(σLιμτtεριλαμβαομώου του ιmριι{ού

-βίβαση
ύπστ-περιστmικών

ττροσωπLΕ(ού) παραπάιπD

•αΕw μεταφΦει τούπσπτοFκριπmRόΙχφίςάμ€σηα,αφή)
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qική μώΕα

®ΕcΙκ
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οδηγόξ
•Ά μ™φέρει τούπο7tτοπεριπαmώtχωρίςάμΕσηειταφή)•ΤΊώwεί

Δε`4 σπαιτειτm χρήση ΜΑΠ Εώ ο οδrτγός διατηρεί

&αψμμΓΓfώ!
εμπόδtομεmξύτωsώrΝσύ/ύπzπζΌυΠΕΡ~ΟύcΓΈΟόχημι\

ωΈόσταση τουλώίιστον Ι μέτρcιυ από το ώοπτο
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ΙΙρα™ αmποιείτΕ συχ\ή υγιε™ή χεριών
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Ιαψική μάcmα
• Ο ασθΕ`ής επιβάης ι.α πραΥματοποιd

Ασθεήςταξιδιώιης

σιπ`ή υγ`Εινή χΕριών mιισιμοπο`ώνταξ
αλκοολούχο δαίλιιμα [π.χ. ότα`/ β ήχει
κα ΦΤΕρνιζΕται)

ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465Φγο-3Ο1

mναιtας 8. Συνιστώμενα ΜΑΠ για προσωπικό ασφαλείας
αΞίλιαι απίθαyο οι δραστηριότητες αιιτιι:νόμειισrις. συνορισής φύλοέης κω ελή/χου διαβιχmΊρίων να αιιι]ιτούν πρόσθετα ΜΑΠ ,

αλλά τα κατάλληλn ΜΑΠ πρέπει να αξιολογούντω καιά πqρίπτωση.)
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Πίνακας 9. Συνιστώμενα ΜΑΙΙ για λοιπό προσωπικό (π.χ. Πλοηγοί, ναυτιλιακοί πράκτορες,
άλλοι επιστ{έπτες)
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• Ο ασθpής επιβάτης ιια ηρcLΥμtιtο7tοιΕι

Ασθενήςταξιδιώτης

ΕFυΕ\ή υγmι'ή χΕριών χaησιμο7tοώντας
αλκοeλο ύχο διόλιιμα (π.ι. ότθν β ήχε ι
καιΦΙΞρνίζΕται)
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ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465Φγο-3ΟΙ
Πίνακας 10. Συνιστώμενα ΜΑΙΙ για χειριστές φορτίων και αποσκευών.άι!
ΠΕΡΙβΑΛΛ{:}Η; Πε ριΌχι`Ί (ρύβτίf.ιJ`// f!πcιJ.™ξυών
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ΠραγματΌποιε ίτΈ συχνή υγι€υήχφιών

Χειριστέ ς φορτίων

Κmά τον χειρισμό φορτίων κm
αποσιιΕυών από προσβεβλημένη

και αποσκευών

πφιοχή

• Γα yώπα δει/ απmτΌι;πm Ε8τός
ε άν χρησιμοΓτο`οιθ\rτσ` γIc\προστασίααπόμη)[ανιι<ούςtα:υδύνους

Βασιζόμενοι στις πρόσφατε ς δmΘέσιμες πληροφορίες για την μετάδΦση τΦυ sΑR5-cΟν-2 δεν

υπάρχουν πωχεέα ποιι να υποδεικνύουν ότι μπορεί να νοσήσουν άτομα από τον χεφισμό
αποσκευών και αγαθώυ.

ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465Φγο-3Ο1
Πίνακας Ι1. Συνιστώμενα ΜΑΙΙ για το προσωπικό τ(αθαρισμού και απολύμανσης
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ΠραyματΌποιΕm συχνή υ\πjΕινή χΕρ ιώψ
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Πίνακας 12. Συνιστώμενα ΜΑΠ για προσωπικό συντήρησης (αεροπλάνο)
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FFΡ2/F[Ρ3 Μάσιtα
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Αν™επάαταη
φίλιρων ΗΕΡΑ πΦ

αεροπλάνο

Εφαρμο\ή της, ιιΕ βαλβ.Lδι=

'S ΕcD€
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Προσωπικόσmήρησης

ΠραγματσποιΕίτΕ συχνή υγLεινή χερtώ7

ΠραγΈJατσπαιώπαςάλ εςδραπηριότητεςηιfκαμπίmmιjαεροπλάνουπριντοyκαθαριαμόκmαπολύμαψσητουαερΌπλάνΌυ
Τα σιmστώμmα ΠΑΑίΊ yια το προαΈLιmκό συντήρησης

άναι ίδια με αυτάτοιι πβοσwtικούκαθαρισμού και
απαλύμmίσης {βλ Γτίνακα 11).

ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465Φγο-3Ο1
Πίνακας 13. Συνιστώμενα ΜΑΠ για το πλήρωμα συντήρησης (πλοίο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΝΔγΣΗΣ) ΤΟγ ΑΤΟΜ1ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο χώρο που Θα φορεθεί ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (ΑΕΠ) συστήνεται να υπάρχει καθρέπτης
και αν είναι εφικτό και άλλο ένα άτομο που Θα επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας.

';\&

1. Εφαρμόστε γΓ1Ε1ΝΗ ΧΕΡΙΩΝ και

2`Ξ;ξ:ίί^Ι!ί\Ξ+;Έί

ελέγξτε την αρτιότητα του εξοπλισμού .

@L=
2. Φορέcπε την αδιάβροχη ρόμπα με
μακριά μανίκια και μανσέτα και δέστετηπίσωσας.Αναυτόείναιδύσκολο,
δέπε τη στο πλάι (όχι μπροστά σας).
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Ι`,::'

`Θ

,J;`

_\`

3.

Φορέστε

τη

μάσκα

υψηλής

αναπνευστικής προστασίας (FFΡ2 ή ι
FFΡ3) ανάλογα με το είδος της

παρέμβασης.

Εφαρμόστε

σωστά

τη

2

|
ι

3

d

\`.

@

5

ΙΕΕ

/

μάσκα: καλύψτε όλο σας το πηγούνι και ι
πιέστε το έλασμα πάνω και γύρω από

::ποθμΞ:ηύ.wαρ ιγ ύ ρ:λαα:;ΚΟτίον ιαμυάχΈνε:

6

και τη μεσότητα του οπίσθιου μέρους
της ι(εφαλής αντίcποιχα (Εικ.1-5).

Εφαρμόστε fίttest: Εισπνεύπε ώστε να
γίνει εσολκή στη μάσκα. Εκπνεύστε για
να διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαρροή

από τα πλα.tνά και το άνω μέρος της
μάσκας
(ΕΙΙ(.6).

4. Φορέστε γυαλιά ή ασπίδα
στο πρόσωπο και τους οφθαλμούς. Αν

._προσώπου,ώστεναπροσαρμόζοπαι/ηξΞ`-

ΕΙzr- Ί-..-

` ι.
•

ΞΟ`κΞηεόνγυπμΞρm:Οξθχύ:πίίπ:εκ`ανρς:ν:κκηοαν:
Οστού.
5. Εφαρμόστε γΓ1ΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ.

#;rq,

\lίr.,
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ΣΕΙΡΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

Α ΤΡΟΠΟΣ
Στο χώρο που Θα αφαιρεθεί ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (ΑΕΠ) προτείνεται να υπάρχει
καθρέπτης και αν είνα` εφικτό και άλλο ένα άτομο που Θα εmΒλέπει τον τρόπο εκτέλεσης της
διαδικασίας.

1.Αφαιρέστε τα

.Υγάντια.,<?``.
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2. Εφαρμόστε ΥΓ1Ε1ΝΗ ΧΕρΙΩΝ και

'&8\

φορέστε ένα νέο ζευγάρι γάνrτια.

'Υξι#έi{

3,^!if«j3

./;`€,:j:`
=i€ΞΤΞ=3. Αφαιρέστε τη ρόLιπα: Η μπροσ[ινή
εξωτερική επιφάνεια της ρόμπας Θεωρείται

``)`ξ=\``\`\

μολυσμένη.
Λύστε τα κορδόνια. Ξεκινώντας από την πίσω
πλευρά διπλώcπε το ρυπαρό μέρος και
ακολο υ θή στε
τη ν
τεχνική
του

)\Ε,'1().,Ι__(

)''j

t+T

ξεφλουδίσματο.ς.
Κατεβάστε τη ρόμπα με αργές κινήσεις,
τυλίγοντας Cπαδιακά και φέρνοντας την
εσωτερική επιφάνεια προς τα έξω.
4. Αφαιρέστε τα γάντια και εφαρμόστε ΥΓΙΕ1ΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡ 1ΩΝ.

5. Αφαιρέστε την προπασία των οφθαλμών.
Η πρόσθια επιφάνεια της οφθαλμικής προαασίας
Θεωρείται μολυσμένη -ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ.

Για να αφαιρέσετε κρατείcπε από τους βραχίονες των

γυαλιών ή το κορδόνι των γυλιών ή της ασπίδας

προσώπου.
6. Εφαρμόστε γΓ1Ε1ΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡ1ΩΝ.

ΤT

Γ\Τ±Τ\λ
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7. Αφαιρέστε ΤΕΛΕΥΤΑ1Α τη μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας. ΗπρόσθιαεπιφάνειατηςμάσκαςΘεωρείταιμολυσμένη-ΜΗΝΤΗΝΑΓΓΙzΕΤΕ.Πιάστεμόνοτουςιμάντεςστοπίσωμέροςτηςκεφαλής:πρώτατονκάτωιμάντακαιμετάτονεπάνω.Αφούαπελευθερωθείτοπίσωμέροςτηςκεφαλήςαπότουςιμάντεςσκύψτεελαφράμπροςταμπροστά,προσέχοντας

να μην και απορρίψτε τη μάσκα στα μολυσματικά απορρίμματα.
8. Εφαρμόστε γΓΙΕΙΝΗ τΩΝ ΧΕΡιΩΝ.

ΣΕ1ΡΑ ΑΦΑ1ΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜ1ΚΟγ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣ1ΑΣ-

Β ΤΡΟΠΟΣ

Στο χώρο που Θα αφαιρεθεί ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (ΑΕΠ) προτείνεται να υπάρχει
καθρέπτης κα` αν είναι εφικτό ιtαι άλλο ένα άτομο που Θα επιΒλέπει τον τρόπο εκτέλεσης της
διαδ`κασίας.
1.Αφαιρέστε τα γάντια.

2. Εφαρμόστε γΓΙΕΙΝΗ ΧΕριΩΝ και

φορέστε ένα νέο ζευγάρι γάντια.

=.ξξ_Ξ:=
3. Αφαιρέσ[ε τη ρόμπα ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝτιΑ:
Η μπροστινή εξωτερική επιφάνεια της ρόμπας
Θεωρείται μολυσμένη .
Λύστε με το ένα χέρι το κορδόνι που περιβάλλει τrη

μέση και για το δέσιμο γύρω από το λαιμό τραβήξτε

η ρόμπα με τα χέρια (παράλληλα στους ώμους ή
σταυρωτά) ώστε να ανοίξει το αιποκόλλητο ή να
σκιστεί το κορδόνιι. Σκύψτε μπροστά και διπλώστε

τΊιν ποδιά

με την τεχνική

του

ξεφλουδίσματος

φέρνοwας όλη την εσωτερική επιφάνεια προς τα έξω.
Κατεβάστε τη ρόμπα με αργές κινήσεις και στο ύψος
των καρπών πιάστε μανσέτα και νά\πια μαζί από το
μέσα μέρος και αναποδογυρίστε για κάθε χέρι ώστε

νυ αποκαλυφθεί η μέσα πλευρά προς τα έξω.
1Αν το κορδόνι γύρω από το λαιμό της ρόμπας, δεν
σχίζεται, πιάστε με το επιδέξιο χέρι cπο ύψος του
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ώμου την ποδιά, τραβήξτε προς τα έξω και μπροστά
ώστε το κορδόνι να έρθει λίγο μπροστά και με το
άλλο χέρι να το τραβήξετε για να λυθεί, χωρίς να
αγγίξετε το λαιμό σας.

4. ΕφαρLιόστε γΓΙΕΙΝΗ τΩΝ ΧΕρΙΩΝ.

5. Αφαιρέστε την προστασία των οφθαλμών.
Η πρόσθια επιφάνεια της οφθαλμικής προCπασίας
Θεωρείται μολυσμένη -ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙzΕΤΕ.

Για να αφαιρέσετε κρατείcπε από τους βραχίονες των

γυαλιών ή το κορδόνι των γυαλιών ή της ασπίδας

προσώπου.
6. Εφαρμόπε ΥΓΙΕ1ΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡιΩΝ.

7. ΑφαιρέαΓ[ε τΕΛΕγτΑΙΑ τη μάσκα υψηλής αναπ\rευστικής προστασίας. Η
πρόσθια επιφάνεια της μάσκας θεωρείται μολυσμένη -ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓrΙzΕΤΕ.
Πιάστε μόνο τους ιμάντες στο πίσω μέρος της κεφαλής: πιμάντακαιμετάτονεπάνω.Αφούαπελευθερωθείτοπίσωμέροςτηςκεφαλήςαπότους

ιΡμ:Τwαε:Οσνκ;:::
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ελαφρά μπρος τα μπροστά και απορρίψτε τη μάσκα στα μολυσματικά

απορρίμματα.
8. ΕφαρLιόστε ΥΓ1ΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ.

Χρήσιμες διευκρινήσεις

Πριν την εφαρμογή του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας η αφαίρεση όλων των
προσωπικών αντιιtειμένων (ρολόι, δαχτυλίδια, κοσμήματα, κινητό κλπ) είναι
επιβεβλημένη.
Η χρήση σκούφου ως εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τον CΟνιD-19 είναι
προαιρετική εκτός αν παράλληλα γίνονται παρεμβάσεις που η χρήση του απαιτείται (π.χ.

τοποΘέτηση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα). Συνήθως χρησιμοποιείται από άτομα με

έντονο όγκο ή/και μεγάλο μήκος μαλλιών. τα μαλλιά Θα πρέπει να είναι πολύ καλά
στερεωμένα πάνω στο κεφάλι πριν τη χρήση του σκούφου. Ο σκούφος φοριέται μετά τη
μάσκα και την οφθαλμική προcrτασία και αφαιρείται πριν την αφαίρεση των γιtαλιών, με
κίνηση προς τα πίσω και ακολουθεί υγιεινή χεριών.
Η αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας Θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές

μέρος και σε απόσταση >2μ από τον ασθενή (ή σιον προΘάλαμο, αν υπάρχει). Σε κάθε
περίπτωση η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας αφαιρείται εκτός Θαλάμου
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νοσηλείας του ασθενή. Όλος ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας απορρίπτεται στα

μολυσματικά απορρίμματα. Αν τα γυαλιά πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να
απορριφθούν σε ειδικό δοχείο ιtαι να ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή για

τον καθαρισμό, απολύμανση ή/και αποστείρωσή τους .
Οι κινήσεις κατά την αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προπασίας δεν Θα πρέπει να
είναι βιαστικές και Θορυβώδεις κινήσεις. Προσοχή στις επιμολύνσεις.

γπενθυμίζεται ότι: η χρήση επιπλέον Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας χωρίς να

συστήνεται από τους αρμόδιους φορείς, αυξάνει τις πιΘανότητες μόλυνσης κατά την
αφαίρεσή του.

Μικρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο αφαίρεσης του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας
μπορεί να υπάρχουν, αρκεί ο μολυσμένος εξοπλισμός να ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΑΙ με γυμνό χέρι,
να ακολουθεί μετά την αφαίρεση κάθε είδοιις προστασίας υγιεινή των χεριών, να

αφαιρείται η μάσκα τελευταία και να μην αγγίζονται οι βλεννογόνοι οφθαλμών, ρινός και
στοματικής κοιλότητας με χέρια που δεν έχει άμεσα προηγηθεί υγιεινή των χεριών.

Τα παπούτσια εργασίας Θα πρέπει να είναι πλαστικά, χωρίς τρύπες στην άνω επιφάνεια.
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Οδηγίες εφαρμογής α7τλής χειρουργικής μάσκας

Με αφορμή πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αναφορικά με τη χρήση της απλής
χειρουργικής μάσκας με δύο τρόπους ο ΕΟΔγ τονίζει ότι:

1.

Ο σωστός τρόπος εφαρμογής της απλής χειροιιργικής μάσκας είναι ΕΝΑΣ

2.

Η απλή χειρουργική μάσκα αποτελεί ένα φυσικό φραγμό σε υγρά και μεγάλα
cπαγονίδια του αναπνευστικού. Εφόσον χρησιμοποιείται σωστά προστατεύει

από τη μετάδοση αναπνευστικών νοσημάτων που μεταδίδονται με σταγονίδια
3.

Η απλή χειρουργική μάσκα πρέπει να εφαρμόζεται:

•

σε κάθε περίπτωση λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος

•

σε κάθε περίπτωση φροντίδας ασθενούς με λοίμωξη αναπνευστικού
συστήματος

•

σε κάθε περίπτωση επίσκεψης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στη
διάρκεια πανδημίας ή στην κορύφωση της εποχικής γρίπης

οδηγίες εφαρμογής
•

επιλογή του σωστού μεγέθους

•

εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριντην τοποθέτηση της μάσκας

•

εφαρμογή της μάσκας cπο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το

•

στόμα κcn το πηγούνι (ααθερά, χωρίς ιtενά)
πίεση του μεταλλικού αΓ[οιχείου πη ράχη της μύτης

•

ασφάλιση με τα κορδόνια Cπη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και του
λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αυτοί εφαρμόζοwαι

•

γύρω από τα αυτιά
αποφυγή επαφής της μάσκας μετά την τοποΘέτηση, αλλιώς εφαρμογή της

•

υγιεινής των χεριών πριν και μετά την επαφή
αφαίρεση της μάσκας πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά

•

από πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αφαιρείται
πιάνοντας ταυτόχρονα τους βρόγχους, ΠΡΟσοχή !
απόρριψη στον ειδικό κάδο για μολυσματικά αντικείμενα

•

εφαρμογή της υγιεινήςτωνχεριών

•

αποφυγή επαναχρησιμοποίησης της μάσκας (είναι μιας χρήσης)

•

αφαίρεση, απόρριψη και αλλαγή στην περίπτωση που είναι ρυπαρή ή

κατεστραμμένη

ΑΔΑ: 6ΚΑΞ465ΦΥΟ-3Ο1

Περιγραφή των στρωμάτων της απλής χειρουργικής μάσκας
Το εξωτερικό στρώμα της μάσκας είνα` χρωματιστό και απωθεί τα υγρά έτσι

ώστε στην περίπτωση εκτίναξης αίματος ή άλλων Βιολογικών υγρών αυτά να
μην εισέλθουν πο ανώτερο αναπνευστ`κό σύcπημα. Αν αυτή η πλευρά
τοποΘετηθεί προς τα μέσα οι υδρατμοί που παράγονται από την εκπνοή
παραμένουν επάνω της και δημιουργούν αίσθημα πνιγμονής. ΤΟ εσωτερικό
στρώμα είναι άσπρο και σκοπό έχει γα απορροφά τους υδρατμούς της εκπγοής.
Το φιλτράρισμα των μικροοργανισμών γίνεται από το μεσαίο στρώμα το οποίο
δεν είναι ορατό.

