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Α. Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ εργαηομζνου με εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων 

εκτόσ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια πανδθμίασ από COVID-19 

Οι εργαηόμενοι προςζρχονται ςτουσ χώρουσ εργαςίασ όταν: 

1. ΔΕΝ εμφανίηουν ςυμπτώματα οξείασ λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ (βιχα, πυρετό, 

πονόλαιμο, ρινικι καταρροι, δφςπνοια) 

2. ΔΕΝ αποτελοφν ςτενι επαφι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ Covid-19 (ΔΕΝ βρίςκονται 

ςτο χρονικό διάςτθμα απομόνωςθσ για 14 θμζρεσ) 

3.  ΔΕΝ υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ που κακιςτά επικίνδυνθ τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ. 

 

Εργαηόμενοι που εμφανίηουν ςυμπτώματα οξείασ λοίμωξθσ του αναπνευςτικοφ ( πυρετό, 

βιχα, πονόλαιμο, καταρροι  ι και δυςκολία ςτθν αναπνοι): 

1. Δεν προςζρχονται ςτθν εργαςία 

2. Ειδοποιοφν τον προϊςτάμενο του τμιματοσ και ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ φποπτων 

κρουςμάτων λοίμωξθσ  COVID-19 τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ 

3. Αναηθτοφν άμεςα ιατρικι βοικεια 

4. Επικοινωνοφν με τον ΕΟΔΥ και λαμβάνουν οδθγίεσ (κριτιρια εργαςτθριακοφ ελζγχου για  

COVID-19 ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του ΕΟΔΥ) 

5. Υποχρεωτικι ενθμζρωςθ Iατροφ Eργαςίασ ςε επιβεβαιωμζνο κροφςμα. 

6. Κριτιριο για επιςτροφι ςτθν εργαςία: 

 Πάροδοσ τουλάχιςτον τριϊν 24ϊρων από τθν υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ 

χριςθ αντιπυρετικϊν) και τθ βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων του αναπνευςτικοφ 

ΚΑΙ 

 Πάροδοσ τουλάχιςτον 10 θμερϊν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων 

 Πλιρθσ ανάρρωςθ και ικανότθτα προσ εργαςία 

(Πάντα λαμβάνονται υπόψθ οι ςχετικζσ οδθγίεσ από τον ΕΟΔΥ, τον κεράποντα ιατρό και το 

αποτζλεςμα του εργαςτθριακοφ ελζγχου) 

Σε επιβεβαιωμζνο κροφςμα επικοινωνία ΕΟΔΥ με τον υπεφκυνο τθσ εκπαιδευτικισ 

μονάδασ για να γίνει θ επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ των πικανϊν επαφϊν του 

κροφςματοσ 
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Β. Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ εργαηομζνου με εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων 

κατά τθν εργαςία ςτθ διάρκεια πανδθμίασ από COVID-19 

Εργαηόμενοσ με  οξεία εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ: 

• Απομονϊνεται από το υπόλοιπο προςωπικό (οριςμόσ  εκ των προτζρων χϊρου με φυςικό 

αεριςμό) και εφαρμόηεται απλι χειρουργικι μάςκα 

• Ειδοποιείται ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ και ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ φποπτων 

κρουςμάτων λοίμωξθσ  COVID-19 τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ 

• Ειδοποιείται ο Ιατρόσ Εργαςίασ  

• Άμεςθ αποχϊρθςθ του εργαηομζνου από τθν  εργαςία 

ι) Ο εργαηόμενοσ αποχωρεί με το δικό του όχθμα εάν τα ςυμπτϊματά του είναι ιπια και 

είναι ςε κζςθ να οδθγιςει. Εάν δεν διακζτει όχθμα χρθςιμοποιείται υπθρεςιακό ι άλλο 

όχθμα. Οδθγόσ και ςυνεπιβάτθσ χρθςιμοποιοφν μάςκα μιασ χριςθσ και τθροφν τθ 

μζγιςτθ δυνατι απόςταςθ μεταξφ τουσ. Διαςφάλιςθ αεριςμοφ οχιματοσ μζςω 

ανοιχτϊν παρακφρων. Αποφυγι χριςθσ ανακυκλωμζνου αζρα. Σφςταςθ για αποφυγι 

χριςθσ μζςων μαηικισ κυκλοφορίασ. 

ιι) ςτθν περίπτωςθ που ο εργαηόμενοσ χρειάηεται άμεςθ ιατρικι αντιμετϊπιςθ 

(εμφανίηει βαριά κλινικι εικόνα, δφςπνοια, ταχφπνοια, απϊλεια ςυνείδθςθσ) 

ενθμερϊνεται ΑΜΕΣΑ το ΕΚΑΒ για διακομιδι με αςκενοφόρο και ο ΕΟΔΥ για λιψθ 

περεταίρω οδθγιϊν. Όλα τα άτομα χρθςιμοποιοφν μζςα ατομικισ προςταςίασ. 

• Ακολουκοφνται οι οδθγίεσ Α (Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ εργαηομζνου με εκδιλωςθ 

ςυμπτωμάτων εκτόσ εργαςίασ) και οι οδθγίεσ του κεράποντοσ ιατροφ και του ΕΟΔΥ 

  Μετά τθν αποχϊρθςθ γίνεται απολφμανςθ όλων των χϊρων και επιφανειϊν του 

εργαηομζνου με τα ενδεδειγμζνα απολυμαντικά μζςα και τα απαραίτθτα μζτρα ατομικισ 

προςταςίασ από το προςωπικό κακαριότθτασ (ςφμφωνα με ΕΟΔΥ: Οδηγίεσ για τον 

περιβαλλοντικό καθαριςμό μη υγειονομικών μονάδων που πιθανόν ζχουν εκτεθεί ςτον ιό 

Sars-Cov-2) 

 

 Καλόσ αεριςμόσ όλων των χϊρων του εργαηομζνου 

 

 

 

 

 

 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
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Γ. Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ςυρροισ κρουςμάτων με λοίμωξθ COVID-19 

Ωσ ςυρροι κρουςμάτων ορίηεται θ εμφάνιςθ τουλάχιςτον δφο εργαςτθριακά 

επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων λοίμωξθσ COVID-19 μεταξφ φοιτθτϊν ι και 

εκπαιδευτικϊν/εργαηομζνων ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα μζςα ςε διάςτθμα 14 θμερϊν. 

• Διακοπι τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ για 10 θμζρεσ. 

• Ενδελεχισ κακαριςμόσ και απολφμανςθ των χϊρων που κινικθκαν τα κροφςματα (οδθγίεσ 

ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr) 

• Οι φοιτθτζσ ι το προςωπικό που νόςθςαν κα επιςτρζψουν μετά τθν πάροδο 3 θμερϊν από 

τθν υποχϊρθςθ του πυρετοφ και τθν φφεςθ των ςυμπτωμάτων του ΚΑΙ τθν παρζλευςθ 

τουλάχιςτον 10θμζρου από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων 

• Οι ςυμφοιτθτζσ του τμιματοσ κα απομακρυνκοφν από το πανεπιςτιμιο, με οδθγίεσ για 

ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ και εφόςον δεν εκδθλϊςουν κάποιο φποπτο 

ςφμπτωμα, κα επιςτρζψουν μετά από 10 θμζρεσ. 

• Άμεςθ ενθμζρωςθ του ΕΟΔΥ για επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ επαφϊν. 

• Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 3 ι περιςςοτζρων ςποραδικϊν κρουςμάτων ςτθν εκπαιδευτικι 

μονάδα ςε διάςτθμα 14 θμερϊν, άμεςθ ενθμζρωςθ του ΕΟΔΥ για επιδθμιολογικι 

διερεφνθςθ. 

 

Η Ιατρόσ Εργαςίασ 

          Ευαγγελία Γιαννοποφλου 

http://www.eody.gov.gr/

