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ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

5 Μαΐου 2020

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική 
μονάδα;

 Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση 
υπόπτων κρουσμάτων COVID-19, με τον αναπληρωτή του. 

 Ο υπεύθυνος ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την αναγνώριση / 
διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων COVID-19.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που μαθητής  εμφανίσει συμπτώματα συμβατά 
με λοίμωξη COVID-19;

 Ο μαθητής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο 
απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί σε κάθε μονάδα

 Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας για να παραλάβει τον μαθητή κατά 
προτίμηση με μάσκα

 Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος 
ιατρού, εφόσον ο μαθητής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-
19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, 
σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σε απόσταση από τους συγκατοίκους του (οδηγίες 
στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Εκπαιδευτική Μονάδα 
(μαθητής, εκπαιδευτικό ή άλλο προσωπικό);

Αν το τεστ βγει θετικό:

 Ενημερώνεται άμεσα η εκπαιδευτική μονάδα και ο ΕΟΔΥ 
 Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην μονάδα για να γίνει η 

επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του 
κρούσματος (εκπαιδευτικοί/μαθητές στην ίδια τάξη, συμμαθητές σε 
εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.), 

 Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες 
των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ   
www.eody.gov.gr)     

 Ο μαθητής θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την 
υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την 
παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων 

 Οι συμμαθητές του τμήματος  θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με 
οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν 
εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 
ημέρες.

Αν το τεστ βγει αρνητικό:

 Ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από 
την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

   

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19; 

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ μαθητών ή και 
εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο τμήμα μέσα σε διάστημα 14 ημερών.    

• Διακοπή της λειτουργίας του τμήματος για 10 ημέρες.
• Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκαν τα 

κρούσματα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ  www.eody.gov.gr)   
• Οι μαθητές (ή το προσωπικό) που νόσησαν θα επιστρέψουν στο σχολείο 

μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την 
ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 
10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων 

• Οι συμμαθητές του τμήματος  θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με 
οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν 
εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 
ημέρες.

http://www.eody.gov.gr/
http://www.eody.gov.gr/
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• Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και 
ιχνηλάτηση επαφών. 

• Σε περίπτωση εμφάνισης 3 ή περισσοτέρων σποραδικών κρουσμάτων 
στην εκπαιδευτική μονάδα σε διάστημα 14 ημερών, άμεση ενημέρωση 
του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση.   


