
Οδηγίεσ για την λειτουργία των δικτύων 
ύδρευςησ και αποχέτευςησ των 
τουριςτικών καταλυμάτων 

Σκοπόσ 
Οι παρακάτω οδθγίεσ και τα μζτρα που προτείνονται αφοροφν το δίκτυο φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

των τουριςτικϊν καταλυμάτων. 

Η πανδθμία τθσ λοίμωξθσ του νζου Κορωνοϊοφ (COVID-19) βρίςκεται ςε εξζλιξθ παγκοςμίωσ με τισ 

χϊρεσ να βρίςκονται ςε διαφορετικι επιδθμιολογικι φάςθ. Στθν Ελλάδα θ επιδθμία εξελίχκθκε χωρίσ 

πολλά κροφςματα και με λίγεσ απϊλειεσ. Η προςπάκεια εξάλειψθσ τθσ εξάπλωςθσ ςυνεχίηεται ςε 

όλουσ τουσ τομείσ των δραςτθριοτιτων, ενϊ ταυτόχρονα αίρονται τα περιοριςτικά μζτρα.  

Η Ελλάδα ςτθν παροφςα φάςθ προςφζρει ζναν αςφαλι τουριςτικό προοριςμό και θ επανζναρξθ τθσ 

λειτουργίασ των μαρίνων κεωρείται ςθμαντικι για τθν οικονομία. Κρίνεται όμωσ απαραίτθτθ θ 

εφαρμογι των μζτρων τα οποία περιγράφονται ςτισ παρακάτω οδθγίεσ για τθν πρόλθψθ τθσ 

εξάπλωςθσ τθσ λοίμωξθσ COVID-19. 

Δίκτυο ύδρευςησ 
Πολλά μζτρα μποροφν να βελτιϊςουν τθν αςφάλεια του πόςιμου νεροφ, από τθν πθγι υδροδότθςθσ, 

τθν επεξεργαςίασ τθν διανομι, τθν αποκικευςθ μζχρι και τθν κατανάλωςθ. Αυτά τα μζτρα μποροφν να 

ςχεδιαςτοφν, να υλοποιθκοφν και να παρακολουκοφνται με τθν υιοκζτθςθ ενόσ ςχεδίου αςφάλειασ 

νεροφ.1 

Οι ςυμβατικζσ μζκοδοι κεντρικισ επεξεργαςίασ του νεροφ, όπωσ διφλιςθ και απολφμανςθ, είναι ικανζσ 

να απενεργοποιιςουν τον COVID-19. Ζχει παρατθρθκεί ότι οι κοροναϊοί είναι ευαίςκθτοι ςτθν 

χλωρίωςθ και ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV). Για τθν αποτελεςματικι κεντρικι απολφμανςθ κα 

πρζπει να το υπολειμματικό ελεφκερο χλϊριο να βρίςκεται ςε ςυγκζντρωςθ ≥0.5 mg/L μετά από 30 

λεπτά επαφισ με το νερό του οποίο το pH είναι μικρότερο από 8. Θα πρζπει να παραμζνει κάποιο 

υπολειμματικό χλϊριο ςτο δίκτυο διανομισ.1 

Επιπρόςκετα τθσ αποτελεςματικισ επεξεργαςίασ, οι τουριςτικζσ μονάδεσ κα μποροφςαν να 

υιοκετιςουν άλλα προλθπτικά μζτρα, ωσ μζροσ μίασ ευρφτερθσ προςζγγιςθσ βαςιςμζνθσ ςτο ςχζδιο 

αςφάλειασ νεροφ. Αυτά τα μζτρα περιλαμβάνουν: διαςφάλιςθ επαρκϊν χθμικϊν προςκζτων και 

αναλϊςιμων αντιδραςτθρίων για τισ μετριςεισ παραμζτρων ποιότθτασ του νεροφ, διαςφάλιςθ ότι 

υπάρχει πρόςβαςθ ςε ανταλλακτικά, καφςιμα και εργολάβουσ, διαςφάλιςθ ότι υπάρχουν ςχζδια 

ζκτακτθσ ανάγκθσ και εκπαίδευςθ ϊςτε να διατθρείται αςφαλζσ το πόςιμο νερό.1  



Έναρξη λειτουργίασ των τουριςτικών καταλυμάτων 

Στθν περίπτωςθ που τα τουριςτικά καταλφματα αναψυχισ παραμείναν εκτόσ λειτουργίασ για πάνω 

από ζναν μινα, κατά τθν επανεκκίνθςθ τουσ κα πρζπει να ακολουκθκοφν τα βιματα που 

περιγράφονται ςτθν οδθγία: «Οδθγίεσ για τθν διαχείριςθ τθσ LEGIONELLA ςτα δίκτυο φδρευςθσ κτιρίων 

κατά τθν διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19».2 

Δίκτυο αποχέτευςησ 
Δεν υπάρχουν μζχρι ςτιγμισ δεδομζνα που να υποδεικνφουν ότι ο ιόσ COVID-19 ζχει μεταδοκεί από 

ςφςτθμα αποχζτευςθσ, είτε όταν τα λφματα επεξεργάηονται είτε όχι. Παρόλα αυτά, κακϊσ ζχει 

απομονωκεί υλικό ςε κόπρανα και λόγω άλλων πικανϊν αςκενειϊν από κόπρανα, τα λφματα κα 

πρζπει να επεξεργάηονται ςε καλά ςχεδιαςμζνεσ και αεριηόμενεσ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων. 

Κάκε ςτάδιο επεξεργαςίασ (κακϊσ και ο χρόνοσ παραμονισ και θ αραίωςθ) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

επιπλζον μείωςθ του πικανοφ κινδφνου. Μπορεί να εξεταςτεί το ενδεχόμενο απολφμανςθσ ςτο τελικό 

ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων ςε εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των λυμάτων.1 

Θα πρζπει να ακολουκοφντα καλζσ πρακτικζσ για τθν προςταςία των εργαηομζνων ςε εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ των λυμάτων. Οι εργαηόμενοι κα πρζπει να φοράνε κατάλλθλα μζςα ατομικισ 
προςταςίασ, τα οποία περιλαμβάνουν: προςτατευτικι ςτολι, γάντια βαριάσ χριςθσ, μπότεσ, γυαλιά ι 
αςπίδα προςϊπου και μάςκα. Επίςθσ κα πρζπει να πλζνουν τακτικά τα χζρια τουσ, να αποφεφγουν το 
άγγιγμα των ματιϊν, τθσ μφτθσ και του ςτόματοσ με ακάκαρτα χζρια και κα πρζπει να τθροφν τθν 
κοινωνικι απόςταςθ όςο εργάηονται.1 

Ο ΠΟΥ προτείνει τθν χριςθ τυπικϊν και καλά αεριηόμενων ςωλθνϊςεων, όπωσ φρεάτια με 
οςμοπαγίδεσ και βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ ςε κρουνοφσ και ψεκαςτιρεσ, για τθν αποφυγι ειςόδου 
αερολυμάτων κοπράνων ςτουσ ςωλινεσ και ςτο ςφςτθμα αεριςμοφ. Ανάμεςα ςτισ αιτίεσ για τθν 
εξάπλωςθ των αερολυμάτων που περιείχαν κοροναϊουσ SARS-CoV-1 ςε πολυκατοικία ςτο Χονγκ Κονγκ 
το 2003, ιταν οι ελαττωματικζσ ςωλθνϊςεισ και ο κακόσ αεριςμόσ του δικτφου αποχζτευςθσ. 
Παρόμοιοσ υπάρχουν ενδείξεισ για τθν μετάδοςθ του COVID-19 από ελαττωματικζσ τουαλζτεσ ςε 
πολυκατοικίεσ.1   

κα πρζπει να γίνεται ςφςταςθ ςτουσ χριςτεσ του καταλφματοσ να εκκενϊνουν τισ λεκάνεσ των 
κοινόχρθςτων αποχωρθτθρίων με κλειςτό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιϊκεται ο περιοριςμόσ 
τθσ μετάδοςθσ μζςω του αερολφματοσ από τθν τουαλζτα κατά τθ ςτιγμι τθσ εκκζνωςθσ.3 

Οι οςμοπαγίδεσ (ςιφϊνια) κα πρζπει να λειτουργοφν ςωςτά και ςυνεχϊσ. Θα πρζπει δθλαδι να ζχουν 
πάντα νερό μζςα. Σε περίπτωςθ που δεν χρθςιμοποιείται ο χϊροσ για μεγάλο διάςτθμα κα πρζπει να 
προςτίκεται νερό είτε προςκζτοντασ το απευκείασ ςτθν οςμοπαγίδεσ είτε ανοίγοντασ/λειτουργϊντασ 
τισ ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ. Αυτό κα πρζπει να γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ανάλογα με το 
πόςο γριγορα εξατμίηεται το νερό από τισ οςμοπαγίδεσ (π.χ. ανά 3 βδομάδεσ).4 
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