
ΟΔΗΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 

2019-nCoV  ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΤΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Στισ 31 Δεκεμβρίου 2019,οι Κινεηικζσ αρχζσ ενθμζρωςαν τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (WHO) ςχετικά με 
ςυρροι περιςτατικϊν πνευμονίασ άγνωςτθσ αιτιολογίασ, που εκδθλϊκθκε ςτθνπόλθ Wuhan τθσ επαρχίασ 
Hubei ςτθν Κίνα. Στισ 7 Ιανουαρίου ανακοινϊκθκε θ απομόνωςθ ενόσ νζου ιοφ από κλινικά δείγματα των 
αςκενϊν, ο οποίοσ αναγνωρίςτθκε ωσ το πακογόνο αίτιο τθσ ςυρροισ. Ο νζοσ ιόσ, ο οποίοσ πιρε το 
προςωρινό όνομα  2019-nCoV, ανικει ςτθν οικογζνεια των κοροναϊϊν, ςτθν οποία ανικουν ιοί που 
προκαλοφν λιγότερο ςοβαρι νόςο, όπωσ το κοινό κρυολόγθμα, αλλά και άλλοι που προκαλοφν ςοβαρότερθ 
νόςο, όπωσ οι ιοί SARS-CoV και MERS-CoV. Περιςτατικά λοίμωξθσ από το νζο κοροναϊό ζχουν καταγραφεί  
κυρίωσ ςτθν Κίνα και άλλεσ χϊρεσ ςτθν Αςία, ςτθν Αυςτραλία, ςτθν Ευρϊπθ και ςτθ Β.Αμερικι. Στθν Ευρϊπθ 
ζχουν επιβεβαιωκεί εργαςτθριακά περιςτατικά λοίμωξθσ από το νζο κοροναϊό ςτθ Γαλλία και τθ Γερμανία.  

Σκοπόσ των οδθγιϊν αυτϊν είναι θ ενθμζρωςθ των εργαηομζνων και των μακθτϊν των ςχολικϊν μονάδων 
όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων, των φροντιςτθρίων και γενικά των πάςθσ φφςεωσ εκπαιδευτικϊν 
μονάδων τθσ χϊρασ, ςχετικά με τθ λοίμωξθ από το νζο κοροναϊό 2019-nCoV, τα προλθπτικά μζτρα κατά τθσ 
διαςποράσ του και τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ  περιςτατικοφ  φποπτου για λοίμωξθ 
από αυτόν.  

Α. Πλθροφορίεσ για τθ λοίμωξθ από το νζο κοροναϊό 2019-nCoV 

Ο 2019-nCoV είναι ςτζλεχοσ κοροναϊοφ που απομονϊνεται για πρϊτθ φορά από τον άνκρωπο. Με βάςθ τα 
υπάρχοντα επιδθμιολογικά δεδομζνα, είναι πικανό ότι αναπτφχκθκε αρχικά ςε κάποιο ηωικό είδοσ και ςτθ 
ςυνζχεια πζραςε ςτον άνκρωπο.  

Με βάςθ τα διακζςιμα επιδθμιολογικά δεδομζνα, φαίνεται ότι ο νζοσ κοροναϊόσ πικανότατα μεταδίδεται 
από άνκρωπο ςε άνκρωπο μζςω ςταγονιδίων  που αποβάλλονται από άτομο που νοςεί, μζςω βιχα ι 
πταρμοφ, ι με άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι με εκκρίςεισ αναπνευςτικοφ (δθλαδι μζςω μολυςμζνων χεριϊν). Ο 
χρόνοσ επϊαςθσ τθσ νόςου, δθλαδι το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ μόλυνςθσ και τθσ 
εκδιλωςθσ των ςυμπτωμάτων, δεν ζχει ακόμθ πλιρωσ κακοριςτεί και υπολογίηεται  ςε 2-14 θμζρεσ (μζςοσ 
χρόνοσ επϊαςθσ  περίπου 5 θμζρεσ). 

Το ςυχνότερο ςφμπτωμα είναι ο πυρετόσ. Άλλα ςυμπτϊματα  με τα οποία μπορεί να εκδθλωκεί θ λοίμωξθ 
είναι βιχασ, φαρυγγαλγία, αρκραλγίεσ, μυαλγίεσ, καταβολι, ι δφςπνοια. Οι περιςςότεροι αςκενείσ 
εμφανίηουν ιπια νόςο. Σε περίπτωςθ βαρφτερθσ νόςθςθσ, ο αςκενισ μπορεί να εμφανίςει πνευμονία με 
ςοβαρι οξεία αναπνευςτικι δυςχζρεια και να χρειαςτεί νοςθλεία ςε μονάδα εντατικισ κεραπείασ. Άτομα με 
υποκείμενα νοςιματα και θλικιωμζνοι πικανϊσ διατρζχουν υψθλότερο κίνδυνο ςοβαρότερθσ νόςθςθσ. 
Μζχρι ςτιγμισ, το ποςοςτό των περιςτατικϊν που είχαν κανατθφόρο κατάλθξθ είναι περίπου 2%.  

Δεν υπάρχει ειδικι κεραπεία. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, τα ςυμπτϊματα υποχωροφν μόνα τουσ. Προσ 
το παρόν, δεν υπάρχουν διακζςιμα εμβόλια που να προςφζρουν προςταςία ζναντι των κοροναϊϊν. 

Β.  Ειδικά προλθπτικά μζτρα για τθν αποφυγι ενδεχόμενθσ διαςποράσ του νζου κοροναϊοφ 2019-nCoV εντόσ 
των εκπαιδευτικϊν μονάδων 

 Μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ (π.χ. μακθτζσ, ςπουδαςτζσ, φοιτθτζσ, εργαηόμενοι, κλπ.) με 

ιςτορικό ταξιδιοφ ςτθν πόλθ Wuhan τθσ επαρχίασ Hubei ςτθν Κίνα, ι άλλεσ  περιοχζσ με ςυνεχιηόμενθ 

μετάδοςθ του ιοφ   ι ιςτορικό ςτενισ επαφισ* με επιβεβαιωμζνο κροφςμα λοίμωξθσ από τον νζο 

κοροναϊό 2019-nCoV, εντόσ των προθγοφμενων 14 θμερϊν, οι οποίοι είναι αςυμπτωματικοί, 

ςυςτινεται να περιορίςουν τισ επαφζσ τουσ, να απζχουν από τα μακιματα ι τθν εργαςία τουσ, 

μζχρισ ότου παρζλκουν τουλάχιςτον 14 θμζρεσ από τθν θμερομθνία επιςτροφισ τουσ από το ταξίδι 

ςτθν πόλθWuhan (ι ςε περιοχζσ με ςυνεχιηόμενθ μετάδοςθ του ιοφ) ι τθν θμερομθνία τελευταίασ 

ςτενισ επαφισ τουσ με επιβεβαιωμζνο κροφςμα λοίμωξθσ από το νζο κοροναϊό  2019-nCoV και να 

παρακολουκοφν ςτενά τθν υγεία τουσ.   

 

 Μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ με ιςτορικό ταξιδιοφ ςτθν πόλθ Wuhan τθσ επαρχίασ Hubei ςτθν 

Κίνα, ι άλλεσπεριοχζσ με ςυνεχιηόμενθ μετάδοςθ του ιοφ ι ιςτορικό ςτενισ επαφισ* με 

επιβεβαιωμζνο κροφςμα λοίμωξθσ από τον νζο κοροναϊό 2019-nCoV, εντόσ των προθγοφμενων 14 



θμερϊν, που εμφανίηουν οποιοδιποτε ςφμπτωμα λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ (π.χ. πυρετό, βιχα, 

δφςπνοια,κλπ.), θα πρέπει άμεςα να απομονωθούν και να υποβλθκοφν ςε ιατρικι εκτίμθςθ το 

ςυντομότερο δυνατό. Πριν τθν ιατρικι εκτίμθςθ, ςυςτινεται τθλεφωνικι ενθμζρωςθ του ιατροφ και 

του ΕΟΔΥ( τθλ. 2105212054) ςχετικά με το περιςτατικό.  Σε περίπτωςθ που εμφανίηουν ςοβαρι νόςο, 

κα πρζπει να ενθμερωκεί άμεςα το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ. Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των ιατρϊν, του ΕΚΑΒ και 

του ΕΟΔΥ  αποςκοπεί ςτθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων και τθν αποφυγι του ενδεχομζνου ζκκεςθσ 

άλλων ατόμων.  

Γ. Γενικά προλθπτικά μζτρα κατά τθσ διαςποράσ  ιϊν του αναπνευςτικοφ, περιλαμβανομζνου του νζου 
κοροναϊοφ 2019-nCoV, ςτο περιβάλλον των εκπαιδευτικϊν μονάδων (ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο του 
Υπουργείου Υγείασ με ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ). 

Τα προλθπτικά μζτρα κατά τθσ διαςποράσ αναπνευςτικϊν ιϊν περιλαμβάνουν οδθγίεσ ατομικισ υγιεινισ και  
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ χϊρων, επιφανειϊν και αντικειμζνων.  

1. Οδθγίεσ ατομικισ υγιεινισ: 

 Παραμονι κατ’οίκον και αποχι από τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων ι τθν εργαςία οποιουδιποτε 
ατόμου εμφανίηει ςυμπτϊματα λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ. 

 Αποφυγι ςτενισ επαφισ, εφόςον αυτό είναι δυνατό,με οποιοδιποτε άτομο εμφανίηει ςυμπτϊματα 
από το αναπνευςτικό, όπωσ βιχα ι πταρμό.  

 Αποφυγι επαφισ χεριϊν με τα μάτια, τθ μφτθ και το ςτόμα για τθ μείωςθ του κινδφνου μόλυνςθσ. 

 Αποφυγι κοινισ χριςθσ των μολυβιϊν, των ςτυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προςωπικϊν 
αντικειμζνων. 

 Σε βιχα ι φτζρνιςμα, κάλυψθ τθσ μφτθσ και του ςτόματοσ με το μανίκι ςτο φψοσ του αγκϊνα ι με 
χαρτομάντιλο, απόρριψθ του χρθςιμοποιθμζνου χαρτομάντθλου ςτουσ κάδουσ απορριμάτων και 
επιμελζσ πλφςιμο των χεριϊν. 

 Απαγορεφεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευκείασ από τθ βρφςθ με το ςτόμα. 

 Τακτικό και επιμελζσ πλφςιμο των χεριϊν με υγρό ςαποφνι και νερό, για τουλάχιςτον 20’’,πριν τθ 
λιψθ τροφισ και μετά τθν επίςκεψθ ςτθν τουαλζτα, και προςεκτικό ςτζγνωμα χεριϊν με χάρτινεσ 
χειροπετςζτεσ μιασ χριςθσ και απόρριψι τουσ ςτουσ κάδουσ απορριμάτων. 

 Εναλλακτικά του πλυςίματοσ χεριϊν, μπορεί να εφαρμοςτεί καλό τρίψιμο των χεριϊν με αντιςθπτικό 
αλκοολοφχο διάλυμα ι χαρτομάντιλα με αλκοόλθ. Το μπουκάλι με το αλκοολοφχο διάλυμα να 
βρίςκεται κοντά ςτθν ζξοδο τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ και να χρθςιμοποιείται υπό τθν εποπτεία του 
εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ. 

2. Οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ: 

 Συςτθματικόσ και επαρκισ αεριςμόσ όλων των χϊρων κυρίωσ ςτα διαλείμματα. 

 Πζρα από τισ ςυνικεισ εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυχνόσ κακαριςμόσ των λείωνεπιφανειϊν που 
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά (π.χ. πόμολα, χεροφλια, κουπαςτι από ςκάλεσ ι κιγκλίδωμα, βρφςεσ κλπ) με 
κοινά κακαριςτικά, δθλαδι υγρό ςαποφνι και νερό, ι διάλυμα οικιακισ χλωρίνθσ 10% (1 μζροσ 
οικιακισ χλωρίνθσ αραιωμζνο ςε 10 μζρθ νερό) ι αλκοολοφχο αντιςθπτικό.  

 Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ να γίνονται με χριςθ γαντιϊν και ςτολι εργαςίασ και τα γάντια, μετά τθ 
χριςθ τουσ, να απορρίπτονται.  

 Η  χριςθ γαντιϊν μιασ χριςθσ δεν αντικακιςτά ςε καμιά περίπτωςθ το πλφςιμο των χεριϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι οι παροφςεσ οδθγίεσ ζχουν ςυνταχκεί  με βάςθ τα διακζςιμα επιδθμιολογικά δεδομζνα και 
ενδζχεται να τροποποιθκοφν, κακϊσ εξελίςςεται θ επιδθμία.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Σθμείωςθ: Ωσ ςτενι επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα λοίμωξθσ από τον 2019-nCoV ορίηεται: 
o Επαφι, πρόςωπο με πρόςωπο, με επιβεβαιωμζνο κροφςμα λοίμωξθσ από τον 2019-nCoV, διάρκειασ τουλάχιςτον 

15’, υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ ι 
o Παπαμονή ζηον ίδιο κλειζηό χώπο με  επιβεβαιωμένο κπούζμα λοίμωξηρ από ηον 2019-nCoV για πεπιζζόηεπο από 2 

ώπερ 


