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ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΟΤ/ΠΙΘΑΝΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΜΕ ΣΟΝ
ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2
13-03-2020
ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΕΝΩΝ
Υποπτο κροφςμα
1. Αςκενισ με οξεία λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ (αιφνίδια ζναρξθ νόςου, πυρετόσ και
τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: βιχα, δφςπνοια) ΚΑΙ χωρίσ άλλθ αιτιολογία
που να εξθγεί πλιρωσ τθν κλινικι εικόνα ΚΑΙ με ιςτορικό ταξιδιοφ ι διαμονισ ςε
χϊρα/περιοχι, ςφμφωνα με τον επικαιροποιθμζνο κατάλογο του ΕΟΔΥ 1, εντόσ των
τελευταίων 14 θμερϊν πριν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων
ή
2. Αςκενισ με οποιαδιποτε οξεία νόςο του αναπνευςτικοφ ΚΑΙ ιςτορικό ςτενισ επαφισ 2 με
επιβεβαιωμζνο ι πικανό κροφςμα COVID-19 εντόσ των τελευταίων 14 θμερϊν πριν από τθν
ζναρξθ των ςυμπτωμάτων
ή
3. Αςκενισ με ςοβαρι οξεία λοίμωξθ αναπνευςτικοφ (Severe Acute Respiratory Illness) θ
οποία απαιτεί νοςθλεία και για τθν οποία δεν ζχει τεκμθριωκεί άλλθ αιτιολογία
ή
4. Αςκενισ με οξεία λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ (αιφνίδια ζναρξθ νόςου, πυρετόσ και
τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: βιχα, δφςπνοια) που διαμζνει ι
επιςκζφτθκε τισ ακόλουκεσ περιοχζσ: Π.Ε. Ηλείασ, Π.Ε. Αχαϊασ, Π.Ε. Ζακφνκου.

Πιθανό κροφςμα
Φποπτο κροφςμα με αποτζλεςμα εργαςτθριακοφ ελζγχου για τον νζο κορωνοϊό SARS-CoV-2:


Αδιευκρίνιςτο, ή



Θετικό, αλλά με εργαςτθριακι μζκοδο που ανιχνεφει γενικά ιοφσ που ανικουν ςτθν
οικογζνεια των κορωνοϊϊν και όχι ειδικά τον νζο κορωνοϊό SARS-CoV-2
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Επιβεβαιωμζνο κροφςμα
Άτομο με εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνθ λοίμωξθ από το νζο κορωνοϊό SARS-CoV-2,
ανεξαρτιτωσ κλινικϊν ςυμπτωμάτων και ςθμείων.

ημείωςη:
1

Επικαιροποιθμζνοσ

κατάλογοσ

του

ΕΟΔΥ,

διακζςιμοσ

ςτο

ςφνδεςμο:

https://eody.gov.gr/sars-cov-2-epireazomenes-perioxes/
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Ωσ «ςτενή επαφή» ορίηεται:
 Άτομο με διαμονι ςτθν ίδια οικία με αςκενι με COVID-19
 Άτομο με άμεςθ ςωματικι επαφι με αςκενι με COVID-19 (π.χ. χειραψία)
 Άτομο με απροφφλακτθ επαφι με μολυςματικζσ εκκρίςεισ αςκενι με COVID-19


Άτομο με επαφι πρόςωπο με πρόςωπο με αςκενι με COVID-19 ςε απόςταςθ <2
μζτρα και για >15 λεπτά

 Παραμονι ςε κλειςτό χϊρο (π.χ. αίκουςα διδαςκαλίασ ι ςυςκζψεων, χϊρο αναμονισ
νοςοκομείου, κλπ.) ςε απόςταςθ <2 μζτρα και για >15 λεπτά
 Επαγγελματίασ υγείασ ι άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείασ ι εργαηόμενοσ που
χειρίςτθκε κλινικό δείγμα αςκενι με COVID-19 χωρίσ τθ λιψθ ι επί αςτοχίασ των
ενδεδειγμζνων μζτρων ατομικισ προςταςίασ
 Συνταξιδιϊτθσ ςτο ίδιο αεροςκάφοσ, ο οποίοσ κακόταν εντόσ απόςταςθσ δφο ςειρϊν
κζςεων (προσ κάκε κατεφκυνςθ) από τον αςκενι με COVID-19, άτομα που ταξίδευαν
μαηί ι φρόντιςαν τον αςκενι, και μζλθ του πλθρϊματοσ που εξυπθρζτθςαν το
ςυγκεκριμζνο τμιμα του αεροςκάφουσ όπου κακόταν ο αςκενισ (επί φπαρξθσ
ςοβαρϊν ςυμπτωμάτων ι μετακινιςεων του αςκενοφσ εντόσ του αεροςκάφουσ, που
ενδζχεται να ςυνεπάγονται περιςςότερο εκτεταμζνθ ζκκεςθ, οι επιβάτεσ που
κάκονταν ςτο ίδιο τμιμα του αεροςκάφουσ ι ακόμθ και όλοι οι επιβάτεσ τθσ πτιςθσ
μπορεί να κεωρθκοφν ςτενζσ επαφζσ).
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Χϊρεσ και περιοχζσ που εμπίπτουν ςτον οριςμό κροφςματοσ λοίμωξησ COVID του ΕΟΔΤ
10/3/2020
Χϊρεσ/Περιοχζσ
Κίνα
Χονγκ-Κονγκ
Ιράν
Ιταλία (οποιαδήποτε περιοχή)
Ιαπωνία
ινγκαποφρη
Νότια Κορζα
Ιςραήλ
Αίγυπτοσ
Σςεχία
Ηνωμζνο Βαςίλειο
Γαλλία
Γερμανία
Ιςπανία
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικήσ (πολιτεία Καλιφόρνιασ, πολιτεία Ουάςιγκτον)

Τονίηεται ότι, κακϊσ θ επιδθμία εξελίςςεται, ο οριςμόσ κροφςματοσ ενδζχεται να
τροποποιθκεί.

3

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΑΣΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΗ
 Το προςωπικό αςφαλείασ κα επικοινωνεί μζςω του φραγμοφ (τηάμι) με το κάκε
προςερχόμενο περιςτατικό, υποχρεοφται να φοράει απλι χειρουργικι μάςκα.
 Ο υπάλλθλοσ του προςωπικοφ αςφάλειασ χορθγεί άμεςα απλή χειρουργική μάςκα,
ςε κάκε αςκενι που αναφζρει ότι ζχει:
α) ταξιδζψει ςε Κίνα, Νότια Κορζα, Χονγκ–Κονγκ, Σιγκαποφρθ, Ιράν, Ιαπωνία, Ιταλία,
Ιςραιλ, Αίγυπτοσ, Γαλλία, Ηνωμζνο Βαςίλειο, Ιςπανία, Γερμανία, Τςεχία ι Ηνωμζνεσ
Πολιτείεσ Αμερικισ (πολιτεία Καλιφόρνιασ, πολιτεία Ουάςιγκτον) τισ τελευταίεσ 14
θμζρεσ ι επιςκζφτθκε τισ περιοχζσ: Π.Ε. Ηλείασ, Π.Ε. Αχαϊασ, Π.Ε. Ζακφνκου ή
β) παρουςιάηει οξεία λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ (αιφνίδια ζναρξθ νόςου, πυρετό και
τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: βιχα, δφςπνοια) ή
γ) οποιαδιποτε οξεία νόςο του αναπνευςτικοφ ΚΑΙ ιςτορικό ςτενισ επαφισ με
επιβεβαιωμζνο ι πικανό κροφςμα COVID-19 εντόσ των τελευταίων 14 θμερϊν πριν από
τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων.
 Αν το περιςτατικό απαντιςει κετικά, κα του χορθγείται απλι χειρουργικι μάςκα και κα
μεταφζρεται ςτον οικίςκο.
 Το προςωπικό αςφαλείασ ξεκλειδϊνει άμεςα τον οικίςκο, ϊςτε να μεταφερκεί ο
αςκενισ.
 Ενθμερϊνει άμεςα τθν ομάδα διαχείριςθσ φποπτου περιςτατικοφ του Τμιματοσ
Επειγόντων Περιςτατικϊν.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΘΕΝΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΚΟ
 Το προςωπικό που κα διαχειριςτεί το φποπτο/πικανό κροφςμα πρζπει να φορζςει τον
απαραίτθτο προςτατευτικό εξοπλιςμό. Η τοποκζτθςθ των μζτρων ατομικισ
προςταςίασ (ΜΑΠ) κα γίνεται μζςα ςτο ςθπτικό ιατρείο του ΤΕΠ.

Κατά το χειριςμό του κροφςματοσ, ςε καμία περίπτωςη το προςωπικό δεν πρζπει
να πιάνει τα μάτια, το ςτόμα ή τη μφτη του.

 Ο απαραίτητοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ ΜΑΠ μιασ χριςεωσ ςυνίςταται ςε:

 Μάςκα FFP2 ι Μάςκα FFP3 (ςε χειριςμοφσ που μπορεί να προκαλζςουν
αερόλυμα)
 Προςτατευτικά γυαλιά ευρζωσ πεδίου
 Κακαρι μθ αποςτειρωμζνθ αδιάβροχθ ρόμπα με μακριά μανίκια
 Γάντια μιασ χριςεωσ με μακριά μανςζτα
 Σκοφφο
 Ποδονάρια
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ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΠ
Η σωστή ευαπμογή του πποστατευτικού εξοπλισμού ΜΑΠ ππέπει να γίνεται με την
ακόλουθη σειπά :
 Τγιεινή χεριϊν
 Ποδονάρια (προαιρετικά)

 Καθαρή μη αποςτειρωμζνη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια

 Μάςκα FFP2 ή Μάςκα FFP3 (υψηλήσ αναπνευςτικήσ προςταςίασ). Από τθ
ςωςτι εφαρμογι τθσ εξαρτάται

θ αποτελεςματικι προςταςία του

εργαηομζνου. Η μάςκα είναι καλά εφαρμοςμζνθ όταν κατά τθν εκπνοι δεν κα
υπάρχει διαφυγι αζρα.
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 Προςτατευτικά γυαλιά ευρζωσ πεδίου ή Αςπίδα προςϊπου για Οφκαλμικι
προςταςία ι προςταςία προςϊπου

 κοφφοσ

 Γάντια μιασ χρήςεωσ με μακριά μανςζτα

 Είςοδοσ ςτο χϊρο εξζταςησ
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ΕΙΡΑ ΩΣΗ ΑΦΑΙΡΕΗ ΜΑΠ
Η ςωςτι αφαίρεςθ του προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ ΜΑΠ πρζπει να γίνεται με τθν
ακόλουκθ ςειρά :


Αφαίρεςη γαντιϊν με προςοχι ϊςτε θ ρυπαρι πλευρά τουσ να μθν ζρκει ςε
επαφι με τα χζρια

 Τγιεινή χεριϊν
 Αφαίρεςη ρόμπασ, με φορά από μζςα προσ τα ζξω.

 Αφαίρεςη ςκοφφου
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 Αφαίρεςη γυαλιϊν ή αςπίδασ προςϊπου

 Αφαίρεςη τησ μάςκασ, πρϊτα το κάτω λάςτιχο και ςτθ ςυνζχεια το επάνω

 Τγιεινή χεριϊν

Ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ αφαιρείται ςτην είςοδο του οικίςκου
(χϊροσ μόνωςησ).

 Προσοχή!
Όλα ηα αποππίμμαηα από ηον σώπο νοζηλείαρ ή εξέηαζηρ, αλλά και ο σπηζιμοποιημένορ
πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ αποππίπηεηαι ζε ποδοκίνηηο κάδο αποππιμμάηων με ζκέπαζμα,
όπος έσει ηοποθεηηθεί κίηπινορ ζςλλέκηηρ (EAAM) με ηο ζήμα ηος βιολογικού κινδύνος.
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ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΩΣΗ ΧΡΗΗ ΜΕΣΡΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ


Όταν φοράτε τα γάντια, κρατάτε τα χζρια ςασ μακριά από το πρόςωπό ςασ.



Μθν αγγίηετε ι τροποποιείτε τον υπόλοιπο προςτατευτικό εξοπλιςμό.


Αφαιρζςτε τα γάντια αν ςχιςτοφν. Απαιτείται υγιεινι των χεριϊν πριν φορζςετε
άλλα γάντια.



Περιορίςτε τθν επαφι με αντικείμενα και επιφάνειεσ.



Μθν φροντίηετε και άλλουσ αςκενείσ με τα ίδια μζτρα (γάντια, ρόμπα κτλ)

ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Ο Ιατρόσ τθσ ομάδασ δράςθσ καταγράφει τα ςτοιχεία και λαμβάνει το ιςτορικό του
αςκενι. Επίςθσ γίνεται καταγραφι:
1.

Ονοματεπϊνυμο εξεταςκζντα

2. Ημερομθνία Γζννθςθσ
3. Φφλο
4. Χρϊμα
5. Εκνικότθτα
6. Επάγγελμα
7. Λόγοσ προςζλευςθσ
8. Γιατί κεωρεί τον εαυτό του φποπτο κροφςμα
9. Ημερομθνία και ακριβισ ϊρα προςζλευςθσ
10. Όνομα υπαλλιλου που ςυνομίλθςε ο Ιατρόσ με τον Ε.Ο.Δ.Υ.
11. Οδθγίεσ από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
12. Ώρα και θμερομθνία λιξθσ ςυναγερμοφ
13. Υπογραφι και ςφραγίδα Ιατροφ που διαχειρίςτθκε το περιςτατικό
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Προηγουμζνωσ ζχει ενημερϊςει:
 Τον Επιμελθτι του, ο οποίοσ ενθμερϊνει άμεςα τον ΕΟΔΥ.
 Τθ Διοίκθςθ
 Τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων
 Τον Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ για τθ διακομιδι του περιςτατικοφ ςτο Κζντρο
Αναφοράσ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ)

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
 Το αναλϊςιμο υλικό μιασ χριςθσ που χρθςιμοποιικθκε κατά τον χειριςμό του
κροφςματοσ απορρίπτεται ςε κίτρινη ςακοφλα. Ο ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ
απολυμαίνεται με διάλυμα αιθανόλησ με ςυγκζντρωςη 70% κατόπιν του
καθαριςμοφ με ουδζτερο απορρυπαντικό.
 Απαιτείται ςχολαςτικι καθαριότητα και απολφμανςη όλων των επιφανειϊν του
χϊρου με διάλυμα 0.1% υποχλωριϊδουσ νατρίου (αραίωςθ 1:50 αν χρθςιμοποιείται
οικιακι χλωρίνθ αρχικισ ςυγκζντρωςθσ 5%) μετά από τον κακαριςμό με ουδζτερο
απορρυπαντικό. Το προςωπικό καθαριότητασ πρζπει να είναι κατάλλθλα
εκπαιδευμζνο όςον αφορά τθν εφαρμογι και τθν απόρριψθ προςτατευτικοφ
εξοπλιςμοφ και τθ ςωςτι διαδικαςία κακαριςμοφ και απολφμανςθσ.

ΧΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ

 ΕΟΔΤ : 1135 (ΟΛΟ ΣΟ 24ΩΡΟ) -2105212054
 Πφλη: 7764
 Οικίςκοσ:7873
 Προϊςταμζνη ΣΕΠ: 7029
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