
 

 
 
 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Καπετάν Βαγγέλη 4 – Τηλ: 2311 275140, .690 8205992 
ΑΘΗΝΑ: ΚΔΒΜ1 - ΑΚΤΙΣ Ακαδημίας 85 Πλ. Κάνιγγος– Τηλ: 210 3833353,  

e-mail: aristotelis.dadinis@gmail.com 
 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50 ΔΩΜΑΤΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID 19  
 
 
 

 
  



Σελίδα 2 από 27 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :Καπετάν Βαγγέλη 4 – Τηλ :  2311 275140, .690 8205992 

ΑΘΗΝΑ : ΚΔΒΜ1 -ΑΚΤΙΣ Ακαδημίας 85 Πλ. Κάνιγγος– Τηλ : 210 3833353, 
e-mail: aristotelis.dadinis@gmail.com 

 
 

 
Αξιότιμοι Κυρίες,-οι 
 
  Η φετινή τουριστική σεζόν για τους Έλληνες επιχειρηματίες του κλάδου, παρουσιάζει δύο νέες 
ιδιαιτερότητες, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη πολύ προσεκτικά οι επιχειρηματίες που θα 
δραστηριοποιηθούν: 
 
  α.  Η προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 η οποία θα αντιμετωπιστεί 
με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων που σας παραθέτουμε.  
 
  β.  Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που θα 
εμπλακούν (εργαζόμενοι, πελάτες) καθόσον είναι αλληλένδετα με την εφαρμογή των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων που υποχρεώνουν στη καταγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον 
διαμένουν η εργάζονται σε ένα τουριστικό κατάλυμα και πιθανών να καταγραφούν και ευαίσθητα 
δεδομένα υγείας σε περίπτωση συμβάντος. 
 
 O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) - (G.D.P.R.), (ΕΕ) 
2016/679, έχει σαν κεντρική ιδέα την προστασία από κακόβουλη χρήση των δεδομένων φυσικών 
προσώπων που έχουν σχέση με επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο όλες οι επιχειρήσεις που συλλέγουν, 
επεξεργάζονται και τηρούν προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, πελατών κ.λπ. είναι υποχρεωμένες 
να συμμορφωθούν με τον Γ.Κ.Π.Δ., για να προστατευθούν από οικονομικές διεκδικήσεις πελατών ή 
εργαζομένων τους και επιβολή χρηματικών ποινών από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). 
 
  Συναντάμε καθημερινά επαγγελματικές σελίδες οι οποίες διαθέτουν λειτουργίες όπως ,google 
analytics, φόρμες εγγραφών πελατών – newslettres – επικοινωνιών, e-commerce πληρωμών 
παραγγελιών, cookies κ.α. χωρίς να έχουν προβεί σε απαραίτητες εργασίες εναρμόνισης με τον 
κανονισμό. Τέτοιες εργασίες είναι οι εκπόνηση πολιτικής απορρήτου και cookies, η πιστοποιημένη 
κρυπτογράφηση των δεδομένων, η επιλογή με φόρμες συγκατάθεσης της επεξεργασίας των ΔΠΧ 
του πελάτη, η δυνατότητα διαγραφής των ΔΠΧ του πελάτη (λήθη)κ.α. 
 
  Η Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ ) με το Aρ. Πρωτ.: 
Γ/ΕΞ/1525, Αθήνα, 25/2/2020, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων 
επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» καλεί όλους 
τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο, στις ειδικές 
απαιτήσεις της νομοθεσίας για προστασία των χρηστών των επαγγελματικών ιστοσελίδων από την 
επεξεργασία των δεδομένων τους, χωρίς προστασία και συναίνεση. Απαιτείται άμεση σύνταξη 
πολιτικής απορρήτου και cookies για τη λήψη συγκατάθεσης των χρηστών κατά την επίσκεψη και 
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χρήση των επαγγελματικών ιστοσελίδων. Καθόσον η ΑΠΔΠΧ κάνει καθημερινά ελέγχους στις 
σελίδες των εταιρειών και όπως ανακοινώνει με Δελτία τύπου επιβάλει πρόστιμα στους παραβάτες. 
 
  Η εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» συμμεριζόμενη τις δυσκολίες της φετινής 
τουριστικής περιόδου σας παραθέτει δωρεάν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη 
λειτουργία τουριστικού καταλύματος κάτω των 50 δωματίων.  
  Επίσης είναι σε θέση να αναλάβει την εναρμόνιση της επιχείρησής σας με το γενικό κανονισμό 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και με την Ελληνική νομοθεσία χωρίς να διαταραχθεί η 
λειτουργίας της και με ολοκλήρωση εργασιών στο βάθος χρόνου που επιθυμείτε.  
 
  Το τελικό κόστος εξάγεται ανάλογα με την οργάνωση της κάθε επιχείρησης και ισχύουν οι 
προσφορές και εκπτώσεις που δόθηκαν πέρυσι στη Ομοσπονδία Καταλυμάτων Χαλκιδικής και 
διαβιβάστηκαν στους προέδρους των σωματείων - συλλόγων. 
 
  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία επιθυμείτε.  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Παναγιώτης Δαδίνης 

 
Ανώτερος Αξιωματικός (εα) 
Ειδικός Σύμβουλος – DPO ex 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Α'' 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
ΦΕΚ 2084/Β-ΚΥΑ 1881 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.30.05.2020 

 
  1. Πηγές και τρόπος μετάδοσης του ιού. 
 
  2. Διαδικασίες ενημέρωσης των προϊσταμένων του κάθε τμήματος του ξενοδοχείου.  
 
  3. Διαδικασίες ενημέρωσης των πελατών. 
 
  4. Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωσης ασθένειας από το προσωπικό 
 
  5. Μέθοδος και πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με 
βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας. 
 
  6. Μέθοδος και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών. 
 
  7. Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και 
τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών 
με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής. 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
  Mε το πέρας της εκπαιδεύσεως κάθε μέλος του προσωπικού είναι υποχρεωμένο να υπογράψει 
υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερωθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων 
Covid-19 που αφορούν το πεδίο των αρμοδιοτήτων του. 
 
  Από τον προϊστάμενο του κάθε τμήματος θα πρέπει να διατηρείται αρχείο εκπαίδευσης του 
προσωπικού του και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για τον κάθε εργαζόμενο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
ΦΕΚ 2084/Β-ΚΥΑ 1881 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.30.05.2020 

 
  1. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους κανόνες και να 
χρησιμοποιεί τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19: τήρηση υγιεινής χεριών, 
σωματικών αποστάσεων (physical distancing) από τους πελάτες και το λοιπό προσωπικό, σε όλους 
τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης, αποφεύγονται 
αγγίγματα στο πρόσωπο και γενικά προσωπική και αναπνευστική υγιεινή. 
 
  2. Συνιστάται το προσωπικό να θερμομετρείτε κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης. 
Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής 
εικόνας της τοπικής κοινότητας / περιοχής. 
 
  3. Το ξενοδοχείο διαθέτει σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μέσα Ατομικής 
Προστασίας και εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων. 
 
  4. Αν κάποιο μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να το δηλώσει 
άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος και να απομακρυνθεί από την εργασία. 
 
  5. Συνιστάται στο προσωπικό να μείνει στο σπίτι και να ζητήσει ιατρική βοήθεια αν 
παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια, ειδοποιώντας τον υγειονομικό υπεύθυνο του 
ξενοδοχείου. 
 
  6. Πρέπει να αποκλείεται από την εργασία άτομο με συμπτώματα και να επανέρχεται στην 
εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. 
 
  7. Συνιστάται στο προσωπικό που διαμένει στο ξενοδοχείο να παραχωρούνται δίκλινα 
δωμάτια. Εάν μέλος του προσωπικού ανήκει σε ευπαθή ομάδα, συνιστάται να παραχωρείται 
μονόκλινο. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 
 

Οδηγίες ΕΟΔΥ 14 Μάϊου 2020. 
 
  Η Υγιεινή των Χεριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης διασποράς 
μικροβίων και ιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα. Σε αυτά τα παθογόνα 
συμπεριλαμβάνεται και ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV 2. Περισσότερο από ποτέ η Υγιεινή των 
Χειρών αποτελεί κομμάτι στης καθημερινότητάς όχι μόνο των επαγγελματιών υγείας αλλά και των 
πολιτών και βασικό όπλο αντιμετώπισης της πανδημίας από το νέο κορωνοϊός. 
 
  Η Υγιεινή των Χεριών είναι αποτελεσματική  όταν εφαρμόζεται την  κατάλληλη στιγμή, με τη 
σωστή μέθοδο και τεχνική ιδιαίτερα σε υγειονομικούς χώρους. Κάθε φορά που την εφαρμόζουμε 
προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από την μετάδοση του νέου κορωνοϊού και 
περιορίζουμε τον αριθμό των συνανθρώπων μας που θα νοσήσουν και μάλιστα κάποιοι από αυτούς 
πολύ σοβαρά. Σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης περιορισμού του ιού, αποτελεί 
την ασπίδα προστασίας για πολίτες, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς. 
 
  Ας υιοθετήσουμε την Υγιεινή των Χεριών στην καθημερινότητά μας μεταδίδοντας το μήνυμα 
στα μέλη της οικογένειάς μας, σε μαθητές, γονείς και επαγγελματίες σε κάθε εργασιακό χώρο, ώστε 
να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια να προστατεύσουμε την κοινωνία από την εξάπλωση του 
νέου ιού. 
 

ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

 
 
  Το πλύσιμο των χεριών είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προστατεύσετε τον 
εαυτό σας και την οικογένειά σας από λοιμώξεις. Το πλύσιμο των χεριών σας είναι ο πιο απλός και 
αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της εξάπλωσης των μικροβίων και των ιών. Τα καθαρά 
χέρια μπορούν να περιορίσουν τη διάδοση των μικροβίων και των ιών από το ένα άτομο στο άλλο 
σε ολόκληρη την κοινότητα – από το σπίτι και το χώρο εργασίας σας μέχρι τα σχολεία και τους 
χώρους παροχής υγείας. 
 
  Η εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών σε συνδυασμό με τη διατήρηση των κοινωνικών 
αποστάσεων αποτελούν τα βασικότερα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID 19. 
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  - Αποφύγετε τον συγχρωτισμό 
 - Κρατήστε την ενδεικνυόμενη απόσταση μεταξύ σας (2 μέτρα) 
 - Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας 
 - Μη μοιράζεστε αντικείμενα με άλλα άτομα όσο αυτό είναι εφικτό 
 - Εφαρμόστε την Υγιεινή των Χεριών αμέσως μόλις έχετε στη διάθεσή σας νερό και 
σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό 
 

Μάθετε πότε και πώς πρέπει να πλένετε τα χέρια σας για να παραμείνετε υγιείς. 
 
  Καθημερινές δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζουμε την Υγιεινή των Χεριών 
πλένοντας τα χέρια μας με νερό και σαπούνι: 
 
  1. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προετοιμασία του φαγητού. 
  2.  Πριν τη λήψη γεύματος. 
  3.  Πριν και μετά τη φροντίδα ασθενή που εμφανίζει έμετο ή διάρροια ή συμπτώματα από το 
αναπνευστικό. 
  4.  Πριν και μετά τη φροντίδα τραύματος. 
  5.  Μετά τη χρήση της τουαλέτας. 
  6.  Μετά την αλλαγή πάνας ή τον καθαρισμό ενός παιδιού που έχει χρησιμοποιήσει την 
τουαλέτα. 
  7.  Μετά από φτάρνισμα ή βήχα. 
  8.  Μετά την επαφή με ζώο, ζωοτροφές ή ζωικά απόβλητα. 
  9.  Μετά το χειρισμό τροφών για ζώα συντροφιάς ή ζώων συντροφιάς. 
  10.  Μετά την επαφή με απορρίμματα. 
  11 Μετά από επαφή με άτομο που εμφανίζει συμπτώματα αναπνευστικού. 
  12.  Μετά από επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια πιθανώς επιμολυσμένη. 
  13.  Πριν την τοποθέτηση της μάσκας και μετά την απόρριψή της 
 
Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό διάλυμα (με τουλάχιστον 60% αλκοόλης) όταν δεν μπορείτε 

να πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. 
 
  Η χρήση του αντισηπτικού διαλύματος μπορεί να μειώσει πολύ γρήγορα τον αριθμό των 
μικροβίων στα χέρια μας. 
 
  Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα 
 
  Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό για όλα τα μικρόβια 
 

Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα όταν πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι 
 
  Βήμα 1ο Βρέξτε τα χέρια σας με καθαρό, τρεχούμενο νερό (ζεστό ή κρύο), κλείστε τη βρύση 
και εφαρμόστε σαπούνι. 
 
  Βήμα 2ο Απλώστε το σαπούνι σε όλη την επιφάνεια των χεριών σας, ανάμεσα στα δάχτυλά 
σας και κάτω από τα νύχια σας. 
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  Βήμα 3ο Τρίψτε καλά τα χέρια σας με έμφαση στα σημεία που προαναφέραμε για τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα. 
 
  Βήμα 4ο Ξεπλύνετε τα χέρια σας καλά κάτω από καθαρό, τρεχούμενο νερό. 
 
  Βήμα 5ο Στεγνώστε τα χέρια σας χρησιμοποιώντας καθαρή πετσέτα, ή χειροπετσέτα μίας 
χρήσης ή στεγνώστε με αέρα. 
 
  Βήμα 6ο Αποφύγετε να κλείσετε τη βρύση με τα καθαρά χέρια, χρησιμοποιήστε τη 
χειροπετσέτα, ειδικά όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού. 
 

 
 

Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα για να καθαρίσετε τα χέρια σας όταν χρησιμοποιείτε 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα 

 
  Βήμα 1ο Εφαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα  διαλύματος στην παλάμη του ενός χεριού. 
 
  Βήμα 2ο Απλώστε το διάλυμα σε όλη την επιφάνεια των χεριών σας, ανάμεσα στα δάχτυλά 
σας και κάτω από τα νύχια σας. 
 
  Βήμα 3ο  Τρίψτε καλά τα χέρια σας με έμφαση στα σημεία που προαναφέραμε περίπου για 
20 δευτερόλεπτα. 
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Οδηγίες ΕΟΔΥ 14 Μάϊου 2020. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ (ΕΑΠ) 
 

 
 

 
 
* Όταν η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας δεν είναι διαθέσιμη χρησιμοποιήστε την 
καλύτερη διαθέσιμη εναλλακτική λύση, όπως χειρουργική μάσκα 
 
• Εφαρμόστε υγιεινή χεριών πριν και μετά την επαφή με τον ασθενή και μετά την αφαίρεση μέρους 
ή του συνόλου του ΕΑΠ 
• Καθαρίστε όλον τον εξοπλισμό, πολλαπλών χρήσεων, που χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και τις διαδικασίες του χώρου εργασίας σας 
• Χρησιμοποιήστε με σωστή τεχνική τον κατάλληλο ΕΑΠ ανάλογα με τον χώρο που εργάζεστε και 
τις παρεμβάσεις που κάνετε 
• Αφαιρέστε τον ΕΑΠ με ασφαλή τεχνική 
• Κάντε διαλείμματα και ενυδατωθείτε τακτικά 
 
Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα με τον ΕΑΠ προέρχεται από αντίστοιχη εικόνα του CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19_PPE_illustrations-p.pdf  
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19_PPE_illustrations-p.pdf
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
 

COVID-19 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ. 
 
Οδηγίες ΕΟΔΥ, 30.04.2020 
 
Γιατί συνιστάται η χρήση μάσκας από το κοινό; 
 
  Οι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2, μπορούν να μεταδοθούν με 
σταγονίδια που εκτοξεύονται από το στόμα μας κατά την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα. Η χρήση 
μάσκας συγκρατεί τα σταγονίδια και μπορεί να μειώσει τη διασπορά της λοίμωξης στην 
κοινότητα. Κύριος στόχος της χρήσης της μάσκας είναι να προστατεύσετε τους ανθρώπους 
γύρω σας εάν έχετε μολυνθεί. 
 
  Παράλληλα θα πρέπει να τηρείται η φυσική απόσταση, η υγιεινή των χεριών και ο 
σωστός τρόπος χρήσης της μάσκας. 
 
  H μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 3 ετών και σε άτομα που 
έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό ή δεν μπορούν να την αφαιρέσουν χωρίς βοήθεια. 
 
 
Ποιες είναι οι συνήθεις κατηγορίες μασκών που κυκλοφορούν στο εμπόριο; 
 
  Οι συνήθεις κατηγορίες μασκών που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι: 
 
  1. Χειρουργική μάσκα 
 

 

      Η χειρουργική μάσκα χρησιμοποιείται καθημερινά 
σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, από το 
υγειονομικό προσωπικό. Καλύπτει το στόμα, τη μύτη 
και το πηγούνι του προσωπικού, ώστε να μην εκτεθεί 
σε σταγονίδια που προέρχονται από τους ασθενείς. 

 
   Είναι κατασκευασμένη από τρία στρώματα ειδικών υλικών. Το εξωτερικό στρώμα της 
μάσκας (το χρωματιστό) είναι και υγροπαωθητικό έτσι ώστε στην περίπτωση εκτίναξης βιολογικών 
υγρών (σάλιο, αίμα κ.α). αυτά να μην εισέλθουν στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. 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 
να απορροφά τους υδρατμούς της εκπνοής. Το φιλτράρισμα των μικροοργανισμών γίνεται από το 
μεσαίο στρώμα το οποίο δεν είναι ορατό. 
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  2. Μη χειρουργική μάσκα (μάσκα κοινότητας) 
 

 

      Η μη χειρουργική μάσκα, είναι συνήθως κατασκευασμένη 
από ύφασμα και δεν προορίζεται για χρήση σε δομές υγείας ή 
από επαγγελματίες υγείας. Χρησιμοποιείται από το ευρύ κοινό 
με στόχο την κάλυψη του προσώπου (μύτη και στόμα) του 
ατόμου που τη φορά. Διατίθεται έτοιμη στο εμπόριο, μπορεί 
όμως με απλό τρόπο να κατασκευαστεί και στο σπίτι, από 
ποικίλα υλικά (συνήθως βαμβακερό ύφασμα). 

 
  3. Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
 

 

     Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με/ή χωρίς 
βαλβίδα, προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας 
και δεν συνιστάται για χρήση από το κοινό . Είναι 
σχεδιασμένη για την προστασία του ατόμου που τη φορά 
και κατατάσσεται στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας του 
υγειονομικού προσωπικού, καθώς παρεμποδίζει την 
έκθεσή του σε αερογενώς μεταδιδόμενους 
μικροοργανισμούς. 

 
   Η μάσκα με βαλβίδα δεν αποτρέπει την εκπομπή σταγονιδιών από το άτομο που τη 
φορά. 
 
Πότε πρέπει να φοράω τη μάσκα; 
 
  Η χρήση της μάσκας στην κοινότητα συστήνεται όταν: 
  - επισκεπτόμαστε πολυσύχναστους, κλειστούς χώρους, όπως εμπορικά καταστήματα, 
παντοπωλεία, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, ιατρεία διαγνωστικά εργαστήρια, κουρεία/κομμωτήρια, 
κέντρα αισθητικής κλπ. 
  - μετακινούμαστε με μέσα μαζικής μεταφοράς 
  - εργαζόμαστε σε κλειστούς χώρους, συνεργαζόμαστε με άλλα άτομα  
  - ερχόμαστε σε επαφή με το κοινό (π.χ τράπεζες, super-market κλπ) 
  - όταν εισερχόμαστε σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας 
 
Πρέπει να τηρώ την απόσταση των 2 μέτρων από άλλα άτομα ακόμα και αν φορώ μάσκα; 
 
  Ναι. Η χρήση της μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά καίριας 
σημασίας  προληπτικά μέτρα όπως η φυσική απόσταση, η αναπνευστική υγιεινή (χρήση 
χαρτομάντηλου για τον βήχα ή φτέρνισμα), η υγιεινή των χεριών και η αποφυγή αγγίγματος του 
προσώπου. 
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Πως πρέπει να χειρίζομαι με ασφάλεια τη μάσκα; 
 
  Θυμηθείτε! Η σωστή χρήση της μάσκας είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητά της 
και την προστασία του ατόμου που τη φορά !!! 
  Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών με πλύσιμο ή με αλκοολούχο αντισηπτικό αμέσως πριν 
φορέσετε τη μάσκα και οπωσδήποτε πριν την αφαιρέσετε. 
 
  Τοποθετείστε τη μάσκα ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι και να μην 
υπάρχουν κενά μεταξύ μάσκας και προσώπου. Εάν η μάσκα έχει μεταλλικό έλασμα πιέστε το απαλά 
γύρω από τη ράχη της μύτης. ΜΗΝ αγγίζετε τη μάσκα όταν τη φοράτε γιατί μπορεί να μεταφέρετε 
τον ιό στα δάκτυλά σας. 
 
  Η μάσκα αφαιρείται πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν 
πρόκειται για μάσκα με λαστιχένιους βραχίονες, αφαιρείται πιάνοντας ταυτόχρονα τους λαστιχένιους 
βραχίονες. 
 
Μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας! Θεωρείται μολυσμένο! 
 
  Η μάσκα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται όταν υγρανθεί. 
  Απορρίπτετε τη μάσκα κρατώντας την πάντα από τα κορδόνια ή τους λαστιχένιους βραχίονες. 
  Εάν η μάσκα είναι πολλαπλών χρήσεων πλύνετε την το συντομότερο δυνατόν μετά από κάθε 
χρήση με κοινό απορρυπαντικό και σε θερμοκρασία 60ο. 
 
Τι είδους ύφασμα συστήνεται να έχει η υφασμάτινη μάσκα; 
 
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαμβακερό ύφασμα με πυκνή ύφανση (π.χ. βαμβακερά T-shirt, 
βαμβακερά σεντόνια, ή βαμβακερές πετσέτες κουζίνας/φαγητού,). Τα 100% βαμβακερά υφάσματα 
με πυκνή ύφανση σε διπλό στρώμα προσφέρουν πολύ υψηλή προστασία. 
 
  Εναλλακτικά με χαμηλότερο ποσοστό προστασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 
  - 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος πιο χαλαρής ύφανσης 
  - 2 στρώματα λινού υφάσματος 
  - 2 στρώματα μεταξωτού υφάσματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Γ'' 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
 
ΦΕΚ 2084/Β-ΚΥΑ 1881 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.30.05.2020 
 

  1. Το προσωπικό πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), να 
κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κτλ) και να 
ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής. 
 
  2. Συνιστάται η αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 
 
  3. Όταν ζητείται, να υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του 
καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής 
χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία 
αναφοράς για COVID-19, φαρμακεία κτλ στην περιοχή και γ) παροχής Μέσων Ατομικής 
Προστασίας. 
 
  4. Συνιστάται η παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων βασικών υγειονομικών οδηγιών 
μεταφρασμένων σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Συμπληρωματικά, η παροχή των οδηγιών αυτών 
μέσω ανάπτυξης εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα. 
 
  5. Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια 
και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, 
θερμόμετρο laser. 
 
  6. Το προσωπικό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το αναφέρει 
αμελλητί στον υγειονομικό υπεύθυνο. 
 
  7. Προαιρετική χρήση plexiglass στην υποδοχή (τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού) 
 
  8 .Στην υποδοχή (reception desk) πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη 
(σταθερές ή μη συσκευές) 
 
  9. Συνιστάται η τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk) 
 
  10. Για τη διατήρηση αποστάσεων το κατάλυμα εφαρμόζει κατάλληλη διαμόρφωση της 
υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα 
στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των 
επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής. 
 
  11. Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων 
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  12. Συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check in-check out (πχ 
mobileconcierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση). 
 
  13. Εξέταση δυνατότητας check-in σε υπαίθριο χώρο 
 
  14. Συνιστάται η ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής (αποδοχή μετρητών σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις), η ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων. 
 
  15. Απολύμανση των key cards –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση. 
 
  16. Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 
11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί 
μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών 
πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής 
φυσικός αερισμός του χώρου. 
 
  17. Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
 
  Για την προστασία της δημόσιας υγείας του ξενοδοχείου, η υποδοχή οφείλει να τηρεί ειδικά 
βιβλία ηλεκτρονικά ή έντυπα, όπου θα αποτυπώνεται η κίνηση (είσοδος-έξοδος ή άφιξη-
αναχώρηση) των εργαζομένων, των πελατών ή των επισκεπτών του ξενοδοχείου, έτσι ώστε σε 
περίπτωση διαπίστωσης κρούσματος Covid-19 να ανιχνευθούν τα άτομα που μπορεί να είχαν 
επαφή μαζί του. Συγκεκριμένα: 
 
  1. Βιβλίο κίνησης εργαζομένων: στο παρόν θα καταχωρούνται (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα) Ονοματεπώνυμο, τμήμα εργασίας, ώρα εισόδου-εξόδου, τηλέφωνο επικοινωνίας 
 
  2. Βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας):στο παρόν θα καταχωρούνται(σύμφωνα με το 
υπόδειγμα) Ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, αριθμός 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός, Στοιχεία 
επικοινωνίας(τηλέφωνο,e-mail) 
 
  Πιθανώς να καταγράφονται και δεδομένα υγείας κατ’ απαίτηση πελάτη για την περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών όπως ιδιαιτέρων τροφών λόγω αλλεργιών ή δυσανεξίας, υπηρεσιών ευεξίας, 
σάουνα, πισίνα κ.λ.π. 
 
  3. Βιβλίο Συμβάντων: στο παρόν θα καταχωρούνται απαντήσεις σύμφωνα με τα εξής 
ερωτήματα κατά περιστατικό που άφορα ανίχνευση κρούσματος κορωνοιού (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα): 
 
   α.  Τι;  (τι έγινε) 
   β.  Που;  (σε ποιο μέρος-τοποθεσία-θέση) 
   γ.  Πότε; (ποια χρονική στιγμή) 
   δ.  Πως; (πως εκδηλώθηκε, με τι συμπτώματα) 
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   ε.  Στοιχεία κρούσματος Covid-19  
   στ.  Ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση του συμβάντος. 
 
  Προσοχή Μεγάλη! Να ενημερώνονται όλοι (φυσικά πρόσωπα) των οποίων γίνεται 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την τήρηση των παραπάνω βιβλίων για λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων εξασφαλίζοντας τη συναίνεση τους για την τήρηση των αρχείων των προσωπικών τους 
δεδομένων  
 
ΦΕΚ 2084/Β-ΚΥΑ 1881 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.30.05.2020 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
 

ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

A/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΩΡΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΩΡΑ 

ΕΞΟΔΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

A/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥ 
ΤΕΚΝΟΥ 

ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΣΕΙΣ 

1            

2            

3            

4            
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
 

A/ΑA ΣΥΜΒΑΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΣΤΙΓΜΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ(Πως 

εκδηλώθηκε;Με τι 
συμπτώματα;) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

COVID-19 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΣΧΟΛΙΑ 
/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1        

2        

3        

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”  
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Οδηγίες ΕΟΔΥ 14 Μάϊου 2020. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
  Η πανδημία COVID-19 οφείλετε στον ιό SARS-CoV-2 που έχει ανιχνευθεί σε ανθρώπινα 
δείγματα από το αναπνευστικό, τα κόπρανα και το αίμα. Ο ιός μεταδίδεται άμεσα μέσω σταγονιδίων 
που παράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φταρνίζεται ή έμμεσα μέσω της επαφής με 
μολυσμένες επιφάνειες (μέσω χεριών, που χωρίς να έχει προηγηθεί υγιεινή των χεριών, έρχονται 
σε επαφή με τους βλεννογόνους της μύτης, του στόματος και των οφθαλμών). 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
 
  Τα περιορισμένα προς το παρόν στοιχεία για το χρόνο και τις συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, 
υγρασία κ.α.) που επηρεάζουν την επιβίωση του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον επιβάλουν 
σχολαστική καθαριότητα διότι οι επιφάνειες και τα αντικείμενα παίζουν ρόλο στη διασπορά του ιού. 
Με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία ο ιός SARS-CoV-2 επιβιώνει έως 4 ώρες πάνω σε χαλκό, έως 
24 ώρες πάνω σε χαρτόνι και έως 2-3 ημέρες πάνω σε πλαστικές ή ανοξείδωτες επιφάνειες, αλλά 
με σημαντικά μειωμένο ιϊκό φορτίο. Μελέτες παραγωγής αερολύματος σε ελεγχόμενες συνθήκες 
έδειξαν ότι η ο ιός SARS-CoV-2 παραμένει μέχρι και τρεις ώρες στον αέρα μετά την παραγωγή 
αερολύματος. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 
 
Αυτά περιλαμβάνουν: 
 
  1. Συστηματικό καθαρισμό και απολύμανση των επιφανειών, των αντικειμένων, του 
εξοπλισμού και των υφασμάτων (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, ρουχισμός) που χρησιμοποιούνται 
από επιβεβαιωμένα ή ύποπτα περιστατικά λοίμωξης COVID-19. 
  2. Ελαχιστοποίηση της κοινής χρήσης αντικειμένων με ύποπτο η επιβεβαιωμένο περιστατικό. 
  3. Επαρκή αερισμό των χώρων. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ. 
 
  1. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης μετά την παραμονή ύποπτου ή 
επιβεβαιωμένου περιστατικού λοίμωξης COVID-19 σε δημόσιο χώρο εκτός χώρου παροχής 
υπηρεσιών υγείας.  
 
   α. Αφορά π.χ. χώρο αναμονής δημόσιου κτηρίου, δωμάτιο ξενοδοχείου, γραφείο, 
δωμάτιο για την οικιακή απομόνωση ασθενούς, κ.α, μετά την αποχώρηση/ απομάκρυνση του 
ατόμου από τον χώρο, για τον τελικό καθαρισμό, θα πρέπει ο χώρος να αερίζεται με φρέσκο αέρα 
για τουλάχιστον 1 ώρα και μετά να καθαρίζεται και να απολυμαίνετε προσεκτικά. 
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   β. Οι δυνητικά μολυσμένες επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων) 
πρέπει να καθαρίζονται πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και καλή μηχανική τριβή και στη 
συνέχεια, αφού στεγνώσει η επιφάνεια, να απολυμαίνονται με: 
 
    - φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.1% 
[αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, 
ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min. Το διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. 
Σε περίπτωση που η αρχική συγκέντρωση του υποχλωριώδους νατρίου είναι διαφορετική του 5% ο 
υπολογισμός της απαιτούμενης αραίωσης για τελική συγκέντρωση 0,1% (1000 ppm διαθέσιμου 
χλωρίου) επιτυγχάνεται με τον ακόλουθο τύπο:   [% αρχική συγκέντρωση υποχλωριώδους νατρίου 
∕ % επιθυμητή τελική συγκέντρωση] - 1 = Συνολικά μέρη νερού για κάθε μέρος υποχλωριώδους 
νατρίου]1 
 
    - διάλυμα με βάση την αιθανόλη σε συγκέντρωση 70-80%, για τουλάχιστον 1 min, 
αν η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί από τη χρήση του υποχλωριώδους νατρίου 
    - άλλο απολυμαντικό σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών (ιοκτόνο), σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και την εθνική νομοθεσία, όσον αφορά την αποτελεσματική (εφαρμογή 
για όσο χρόνο συνιστάται) και ασφαλή χρήση του προϊόντος. 
 
   γ. Ο καθαρισμός με σαπούνι και νερό μειώνει τον αριθμό των μικροβίων και των ρύπων. 
Η απολύμανση σκοτώνει τα εναπομείναντα μικρόβια πάνω στις επιφάνειες. 
 
  δ. Σημειώνεται ότι στο εμπόριο κυκλοφορούν εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ προϊόντα, με 
καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να 
δίνεται προσοχή, ώστε οι απολυμαντικές ουσίες που περιέχουν να έχουν ιοκτόνο δράση. 
 
  ε. Θα πρέπει να αποφεύγεται το πιτσίλισμα (splashing) κατά τη διάρκεια της 
καθαριότητας και απολύμανσης. • Θα πρέπει να αποφεύγεται oψεκασμός του χώρου και η 
νεφελοποίησηως μέθοδος απολύμανσης. Ο ψεκασμός ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή 
μολυσματικού αερολύματος, η αποτελεσματικότητά του είναι αβέβαιη, και ενέχει αυξημένο κίνδυνο 
έκθεσης του χρήστη σε τοξικές ουσίες. • Οι επιφάνειες με τις οποίες ερχόταν σε επαφή το ύποπτο ή 
επιβεβαιωμένο κρούσμα συχνά, πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται συχνότερα από ότι 
συνήθως.Οι επιφάνειες αυτές περιλαμβάνουν: πόμολα και χερούλια θυρών, τηλέφωνα, θρανία, 
υπολογιστές, πληκτρολόγια, διακόπτες, κουπαστές, καρέκλες, υποβραχιόνια πολυθρόνων, 
επιφάνειες τραπεζιών, κουμπιά ανελκυστήρων, κ.α. 
 
   στ.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε αντικείμενα που είναι εμφανώς 
λερωμένα/μολυσμένα με βιολογικά υγρά (σάλιο, εκκρίσεις του αναπνευστικού), καθώς και σε 
τουαλέτες, νιπτήρες και χώρους υγιεινής γενικότερα. 
 
  ζ. Συστήνεται ο εξοπλισμός καθαριότητας (πανιά, σφουγγάρια, χαρτί, σφουγγαρίστρα, 
κ.α.) να είναι μίας χρήσης ή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χώρο αυτό, αν είναι εφικτό. Σε 
περίπτωση που ο εξοπλισμός καθαριότητας δεν είναι μίας χρήσης, πρέπει να καθαρίζεται και να 
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απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση μέσα σε 0.1% διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου ή σε 
απολυμαντικό διάλυμα με ιοκτόνο δράση. 
 
  η. προτεινόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό καθαριότητας 
περιλαμβάνει: 
    Χειρουργική μάσκα  
   Ρόμπα με μακριά μανίκια, μίας χρήσης, αδιάβροχη (ή υγροαπωθητική και 
επιπρόσθετα πλαστική ποδιά)  
   Γάντια μίας χρήσης  
    Προστατευτικά γυαλιά  
 
  θ. Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος εφαρμογής, αφαίρεσης και 
απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (με συχνή υγιεινή χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ).  
 
   Ι.  Μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας πρέπει να ακολουθεί πάντα υγιεινή των χεριών: πλύσιμο με νερό και σαπούνι για 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρήση αντισηπτικού διαλύματος με 
περιεκτικότητα 60-95% σε αιθανόλη.  
 
  ια. Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, ρούχα, κ.α.) πρέπει να πλένονται σε 
θερμοκρασία  60oC με προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης 
των υφασμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες 
νάτριο ή απολυμαντικές ουσίες ειδικές για τα υφάσματα αυτά. Στην περίπτωση που κάποια 
αντικείμενα με υφασμάτινη επένδυση δεν μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν ή να 
πλυθούν όπως περιγράφεται παραπάνω(π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα), 
μπορεί να εφαρμοστεί καθαρισμός με ατμό.  
 
  ιβ. Πρέπει να αποφεύγεται το τίναγμα των υφασμάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα διασποράς του ιού στον αέρα.  
 
  ιγ. Οι ανωτέρω συστάσεις πρέπει να ακολουθούνται και για τον καθαρισμό δωματίου 
ασθενούς με λοίμωξη COVID-19 στην περίπτωση της κατ’ οίκον νοσηλείας. Όσον αφορά τον 
ελάχιστο προτεινόμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του ατόμου που καθαρίζει σε αυτήν την 
περίπτωση, η χρήση προστατευτικής ρόμπας μίας χρήσης μπορεί να αντικατασταθεί με αδιάβροχη 
ποδιά – η οποία πρέπει να πλένεται προσεκτικά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό μετά από κάθε 
χρήση ή να είναι μίας χρήσεως - και τα προστατευτικά γυαλιά να παραληφθούν, εφόσον βέβαια δεν 
υπάρχει πιθανότητα εκτίναξης μολυσματικών σωματιδίων. 
 
  ιδ. Τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού θα πρέπει να 
ασφαλίζονται σε ξεχωριστή σακούλα, η οποία μπορεί να απορρίπτεται στους πράσινους κάδους 
σκουπιδιών.  
 
  ιε. Συστήνεται τέλος να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού 
καθαριότητας στις περιπτώσεις ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση 
επαφών και παρακολούθηση για 14 ημέρες μετά τον καθαρισμό. 
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  2.  Γενικές οδηγίες αερισμού, καθαρισμού και απολύμανσης για όλους τους δημόσιους 
χώρους. 
 
   Συνιστάται η χρήση διαφορετικού εξοπλισμού καθαριότητας και απολύμανσης μεταξύ των 
χώρων που επισκέπτεται το ευρύ κοινό και αυτών που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι.  
Ειδικότερα συστήνονται: 
 
   - Επαρκής φυσικός αερισμός (π.χ. άνοιγμα παραθύρων, χρήση ανεμιστήρων). 
Αποφυγή ανακύκλωσης του αέρα. 
 
   - Επιφάνειες οι οποίες χρησιμοποιούνται/ αγγίζονται συχνά πρέπει να καθαρίζονται (ή 
και να απολυμαίνονται,αν είναι εφικτό, με απολυμαντικές ουσίες όπως περιγράφονται παραπάνω 
όσο το δυνατόν συχνότερα: τουλάχιστον καθημερινά, και εάν είναι δυνατόν ακόμα πιο συχνά. 
Παραδείγματα τέτοιων επιφανειών είναι: πόμολα και χερούλια θυρών, καρέκλες, υποβραχιόνια 
πολυθρόνων, επιφάνειες τραπεζιών, διακόπτες, κουπαστές, βρύσες, κουμπιά ανελκυστήρων, 
χειρολαβές κ.α. 
 
  - Η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού για τον τακτικό καθαρισμό επιφανειών σε 
δημόσιους χώρους που επισκέπτεται το ευρύ κοινό θεωρείται επαρκής. 
 
  - Συστήνεται μετά τον καθαρισμό σε δημόσιες τουαλέτες, νιπτήρες και χώρο υγιεινής 
που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, να ακολουθεί απολύμανση με ιοκτόνο απολυμαντικό, 
όπως π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε συγκέντρωση 0.1% [αραίωση 1:50 (20ml:1000ml)αν 
χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου 
χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min, ή άλλο ιοκτόνο προϊόν εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ ακολουθώντας 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
  - Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φοράει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας. Η χρήση στολής εργασίας (που αφαιρείται και πλένεται συχνά με ζεστό νερό ή είναι 
μιας χρήσεως) και γαντιών θεωρείται επαρκής για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων. 
 
  - Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά γυαλιά 
και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το 

καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία καθαρισμού, για την προστασία 
του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. 
 
  - Μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας πρέπει να ακολουθεί πάντα υγιεινή των χεριών. 
 
  - Τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού μπορούν να 
απορρίπτονται στους πράσινους κάδους σκουπιδιών. 
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  3.  Καθαρισμός εξωτερικών χώρων κατά της διάρκειας της πανδημίας COVID-19. 
 
   Για τους εξωτερικούς χώρους, όπως παιδικές χαρές και πάρκα, η εφαρμογή των συνήθων 
πρακτικών καθαρισμού θεωρείται επαρκής. Δεν χρειάζεται απολύμανση. Ειδικότερα: 
 
    - Δεν συστήνεται ο ψεκασμός με απολυμαντικές ουσίες σε εξωτερικές παιδικές 
χαρές, καθότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική αυτή μειώνει τον κίνδυνο διασποράς της λοίμωξης 
COVID-19 στο ευρύ κοινό και δεν αποτελεί αποτελεσματική και συνετή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων. 
    - Επιφάνειες από πλαστικό ή μέταλλο, με τις οποίες το κοινό έρχεται σε συχνή 
επαφή, όπως χερούλια και κιγκλιδώματα, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με απορρυπαντικό και 
μηχανική τριβή. 
 
    - Δεν συστήνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση ξύλινων 
επιφανειών/κατασκευών (π.χ. παγκάκια, τραπέζια, κατασκευές για παιχνίδι κ.α.) ή δαπέδων 
εξωτερικού χώρου (π.χ. από άμμο, χαλίκι, κ.α.). 
 
   Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι δεν χρειάζεται να απολυμαίνονται αλλά επιβάλλεται να 
καθαρίζονται τακτικά. Ο κίνδυνος διασποράς της λοίμωξης COVID-19 μέσω αυτών των επιφανειών 
είναι πολύ μικρός και η απολύμανσή τους δεν θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο προφύλαξης. 
 
Οδηγίες ΕΟΔΥ 14 Μαΐου 2020 
 
 
  



Σελίδα 26 από 27 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Ε'' 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
 
ΦΕΚ 2084/Β-ΚΥΑ 1881 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.30.05.2020 
 

  1. Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που ασχολείται με τη διαλογή 
ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη 
στολή, γαντιών και μάσκας). 
 
  2. Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και πετσέτες πρέπει να 
τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να 
μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων. 
 
  3. Προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών. 
 
  4. Τα καρότσια για την μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά θα πρέπει να 
απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση. 
 
  5. Πρέπει να δίνονται οδηγίες για το πλύσιμο τους σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) 
με τα συνήθη απορρυπαντικά. 
 
  6. Σε περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού παρέχεται από εξωτερικό 
συνεργάτη θα πρέπει να ελέγχεται ότι τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα και ότι παραδίδονται με 
τον κατάλληλο τρόπο 
 
  7. Κατά την αποθήκευση των καθαρών ειδών ιματισμού θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
για τη διατήρηση αυτών σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά του 
ιματισμού στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.) 
 
ΦΕΚ 2084/Β-ΚΥΑ 1881 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 
τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.30.05.2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''ΙΣΤ'' 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 
 
  Καθορίζεται υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19  
 
ο ………………………………………………………………….……………...  
 
  Σε περίπτωση που ένας πελάτης εμφανίζει συμπτώματα COVID-19 (όπως πυρετό, ξηρό βήχα 
και καταβολή, μπορεί να εμφανίζει πονόλαιμο, αρθραλγίες / μυαλγίες και ρινική συμφόρηση) 
εφαρμόζονται τα παρακάτω: 
 
  1. Ο υπεύθυνος διαχείρισης υπόπτου κρούσματος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με 
τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για 
δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του. 
 
  2. Συνιστάται στον ασθενή να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου 
κλειστή. 
 
  3. Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, 
καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και  χαρτομάντιλα. 
 
  4. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον  φροντίζει 
(π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να 
πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και 
οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει. 
 
  5. Το προσωπικό πρέπει να αποφεύγει την είσοδο στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν 
υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του ξενοδοχείου 
συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τυχόν ύποπτο κρούσμα. Με αυτόν τον τρόπο 
ελαττώνεται ο αριθμός των μελών προσωπικού, που εκτίθενται στο λοιμώδη παράγοντα. 
 
  6. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) 
πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. 
 
  7. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά 
με νερό και σαπούνι.  
 
 

 
 
 
 
 


