Οδεγίεο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο θξνπζκάησλ COVID-19
ζηα θέξηκπνη πνπ εθηεινύλ πιόεο εζσηεξηθνύ κεηά ηελ άξζε
ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο
COVID-19
1. Δηζαγσγή
Οη νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ηεο κεηάδνζεο θαη δηαζπνξάο ηεο
ινίκσμεο COVID-19 ζηα επηβαηεγά ηεο αθηνπινΐαο (θέξηκπνη). Οη αθόινπζεο
νδεγίεο αλαπηύρζεθαλ ιακβάλνληαο ππόςε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηε
κεηάδνζε ηνπ SARS-CoV-2 (κεηάδνζε από άηνκν ζε άηνκν κέζσ ζηαγνληδίσλ ή
κέζσ επαθήο) θαη βαζίδνληαη ζε νδεγίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019),
ηνπ
Δπξσπατθνύ
Κέληξνπ
Πξόιεςεο
θαη
Διέγρνπ
Ννζεκάησλ
(https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic) θαη ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο
Γξάζεο EU HEALTHY GATEWAYS (https://www.healthygateways.eu/Novelcoronavirus).
Οη νδεγίεο αθνξνύλ ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο επηβαηεγώλ ηεο αθηνπινΐαο
(θέξηκπνη):
A. πκβαηηθά επηβαηεγά ηεο αθηνπινΐαο
B. Σαρύπινα επηβαηεγά ηεο αθηνπινΐαο

2. Καζνξηζκόο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ επηβαηώλ ζην πινίν
Πξέπεη λα θαζνξηζηεί από ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ν κέγηζηνο αξηζκόο επηβαηώλ
αλά πινίν ζηα ζπκβαηηθά θαη ζηα ηαρύπινα πινία όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξάγξαθν 5.1 ην παξόληνο.

3. ρέδην γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ
COVID-19
Όια ηα πινία πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζρέδην γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε
ζπκβάλησλ COVID-19 ην νπνίν πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο
απνκόλσζεο ησλ ύπνπησλ πεξηζηαηηθώλ COVID-19. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε
εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα
έγγξαθα νδεγηώλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο θαη ηνπ EU HEALTHY
GATEWAYS:
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19cases-or-outbreaks-on-board-ships-interim-guidance θαη
https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus#Interim

Σν ζρέδην δξάζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Α. Μέηξα πξόιεςεο



Καλνληζκόο γηα ηελ αηνκηθή πγηεηλή
Καλνληζκόο γηα ηε ρξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
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Δπηηήξεζε ζπκπησκάησλ γηα ηα πιεξώκαηα θαη ηνπο επηβάηεο θαη
θαηαγξαθή ζε αξρείν
Γηαδηθαζίεο
αληηκεηώπηζεο
ύπνπηνπ
θξνύζκαηνο
(πξνζσξηλή
απνκόλσζε, δηεπζέηεζε γηα ηαηξηθή θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ζε ιηκάλη
πξννξηζκνύ πνπ δηαζέηεη απηό ην δπλακηθό)
Πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο ρώξσλ
Πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο ιηλώλ θαη ηκαηηζκνύ
Καηαγξαθή θαη πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο πεξηζηαηηθνύ εκεηνύ ή άιισλ
ζσκαηηθώλ πγξώλ ζην πεξηβάιινλ
Γηαρείξηζε ηξνθίκσλ
Γηαρείξηζε πόζηκνπ λεξνύ
Δπηθνηλσλία κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ
Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηα νπνία θαηαρσξνύληαη ζην Έληππν Γεκόζηαο
Τγείαο Δληνπηζκνύ Δπηβαηώλ/Πιεξσκάησλ (Passenger/Crew Locator
Forms, PLF) θαη ζην Έληππν-εξσηεκαηνιόγην δήισζεο πγείαο πξηλ ηελ
επηβίβαζε

Β. Μέηξα αληηκεηώπηζεο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο θξνύζκαηνο





Απνκόλσζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο
πλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΓΤ γηα ηελ ηρλειάηηζε θαη ηελ θαξαληίλα ησλ
επαθώλ
Καζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε κνιπζκέλσλ ρώξσλ, αληηθεηκέλσλ θαη
εμνπιηζκνύ, θαζεκεξηλή θαη ηειηθή θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε
ηξαηεγηθή ελεκέξσζεο επαθώλ κεηά ηελ εκθάληζε θξνύζκαηνο

4. Μέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εηζαγσγήο θξνπζκάησλ COVID19 ζηα επηβαηεγά πινία
4.1. Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ
Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη νδεγίεο ζηα κέιε ηνπ
πιεξώκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο
ινίκσμεο COVID-19.
Θα πξέπεη λα ππελζπκίδνληαη ζηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο νη δηαδηθαζίεο πνπ
πξέπεη λα αθνινπζνύληαη όηαλ έλαο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο επί ηνπ
πινίνπ εκθαλίδεη ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ελδεηθηηθά ηεο ινίκσμεο COVID-19 (γηα
παξάδεηγκα, λα ελεκεξώζεη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ή θαζνξηζκέλν κέινο ηνπ
πιεξώκαηνο ή ηαηξηθό πξνζσπηθό εάλ δηαζέηεη ην πινίν θαη λα εθηειέζεη ηα
θαζήθνληα ηνπ κε βάζε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ).
Θα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο γηα ηελ άκεζε
αλαθνξά ησλ ζρεηηθώλ ζπκπησκάησλ ηεο ινίκσμεο COVID-19 ζηνλ
πξντζηάκελό ηνπο θαη ζην ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα
άιια κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ή επηβαηώλ.
Σα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε απηά
ηεο ινίκσμεο COVID-19 ζα πξέπεη άκεζα λα απνρσξνύλ από ην πόζην
εξγαζίαο ηνπο θαη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξάγξαθν 6.
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4.2. Μέηξα πξηλ ηελ επηβίβαζε θαηά ηελ έθδνζε θαη αγνξά εηζηηεξίσλ
4.2.1. Δλεκέξσζε ησλ ηαμηδησηώλ
Σα πξαθηνξεία πώιεζεο εηζηηεξίσλ, νη ηαμηδησηηθέο εηαηξείεο θαη ηα ηαμηδησηηθά
γξαθεία πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνπο ηαμηδηώηεο θαηά ηελ έθδνζε ησλ εηζηηήξησλ
θαη πξηλ από ην ηαμίδη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πγείαο.
ε απηό ην πιαίζην, ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
-

-

-

-

-

ην γεγνλόο όηη δελ ζα πξέπεη λα ηαμηδέςνπλ εάλ έρνπλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο
COVID-19 ή εάλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αζζελή COVID-19 ηηο ηειεπηαίεο 14
εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη,
ηα ζπκπηώκαηα ηνπ COVID-19,
ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία γηα ηηο εππαζείο νκάδεο θαη ηε ζύζηαζε γηα ηελ
απνθπγή ηαμηδηώλ εληόο θαη εθηόο Διιάδαο όισλ ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ
ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ δειαδή άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηώλ ή
νπνηαζδήπνηε ειηθίαο κε ππνθείκελα ζνβαξά ρξόληα λνζήκαηα
(θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, λνζήκαηα ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ) θαη άηνκα κε αλνζνθαηαζηνιή,
ηε ζεκαζία ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ (θνηλσληθή απόζηαζε, ζπρλό πιύζηκν
ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό ή ελαιιαθηηθά ρξήζε αιθννινύρνπ
δηαιύκαηνο πεξηεθηηθόηεηα αιθνόιεο 70%, ε ρξήζε γαληηώλ δελ ππνθαζηζηά
ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ, θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν
θαηά ην βήρα ή θηέξληζκα, απνθπγή επαθήο ησλ ρεξηώλ κε ζηόκα, κύηε ή
κάηηα γηα πξόιεςε δηαζπνξάο κηθξνβίσλ, απνθπγή επαθήο κε άηνκα πνπ
έρνπλ ζπκπηώκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ),
ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα επί ηνπ πινίνπ (π.ρ. ππνρξεσηηθή
ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο1 ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο
ρώξνπο ηηο νπνίεο ζα πξνκεζεύνληαη νη ίδηνη),
ηα κέηξα ειέγρνπ θαηά ηελ επηβίβαζε θαη ηε ζύζηαζε γηα έγθαηξε
πξνζέιεπζε γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πξηλ ηελ επηβίβαζε,
άκεζε δήισζε ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ εάλ αλαπηύμνπλ ζπκπηώκαηα ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ,
άκεζε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο εάλ αλαπηύμνπλ ζπκπηώκαηα ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ κεηά ην ηαμίδη θαη ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνύ ηνπο γηα ην ηζηνξηθό
ηαμηδηνύ.

Οη εηαηξείεο θαη ηα γξαθεία νθείινπλ λα ελεκεξώλνπλ ηνπο ηαμηδηώηεο όηη είλαη
πηζαλή ε άξλεζε ηεο επηβίβαζεο ηνπο ζην πινίν ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
λνζήζεη ή έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα ην νπνίν έρεη
λνζήζεη από ινίκσμε COVID-19 ή ζηε κε ζπκκόξθσζε ηνπο κε ηνπο θαλόλεο
πξόιεςεο ηεο κεηάδνζεο (ρξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο - ΜΑΠ),
θνηλσληθή απόζηαζε θ.α.), όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ
παξαγξάθνπο.
1

Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε
ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ώζηε λα δηαζθαιηζηνύλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθό
πξνζσπηθό. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή
από ην επξύ θνηλό.
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Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ζα
αλαξηώληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξηώλ θαη ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο
θξάηεζεο κε ππνρξέσζε αλάγλσζεο απηώλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
θξάηεζε.

4.3. Μέηξα θαηά ηελ επηβίβαζε
4.3.1. Κνηλσληθή απόζηαζε
Γηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο απόζηαζεο κε πηνζέηεζε κέηξσλ εηδηθήο ζήκαλζεο
θαη ειεγρόκελεο εηζόδνπ, ώζηε λα ηεξείηαη ειάρηζηε απόζηαζε 1,5 κέηξσλ
κεηαμύ ησλ επηβαηώλ (θαη ηαπηόρξνλε ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο2). Σα
άηνκα πνπ ιόγσ αλαπλεπζηηθώλ παζήζεσλ δελ αλέρνληαη ηελ πνιύσξε
ρξήζε κάζθαο ζα πξέπεη λα ηεξνύλ απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 2 κέηξσλ. Σν
πιήξσκα ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα επηβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη ηελ ηήξεζε
ησλ πξνβιεπόκελσλ απνζηάζεσλ.
4.3.2. Μέηξα ειέγρνπ εηζόδνπ θαηά ηελ επηβίβαζε (pre-boarding entry
screening)
Θα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κέηξα ειέγρνπ πξηλ ηελ επηβίβαζε (pre-boarding
entry screening) όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κε ζηόρν ηελ αμηνιόγεζε
ησλ επηβαηώλ γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα ή πξνεγνύκελε έθζεζε ζε αζζελείο
COVID-19.
4.3.2.1. Σσμπλήρωζη Ένησποσ-ερωηημαηολόγιοσ δήλωζης σγείας
πριν ηην επιβίβαζη
Σν έληππν ζα ρνξεγείηαη πξηλ ηελ επηβίβαζε ζην ιηκάλη εθθίλεζεο ηνπ
δξνκνινγίνπ γηα ηελ αλίρλεπζε επηβαηώλ πνπ έρνπλ εθηεζεί ζην λέν
Κνξσλντό (ινίκσμε COVID-19) σο κέξνο ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ ειέγρνπ
επηβίβαζεο ησλ επηβαηώλ ην νπνίν ζα ζπκπιεξώλνπλ θαη παξαδίδνπλ ζην
πινίν θαηά ηελ επηβίβαζε. Πξόηππν ηνπ εληύπνπ παξνπζηάδεηαη ζην
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Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε
ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ώζηε λα δηαζθαιηζηνύλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθό
πξνζσπηθό. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή
από ην επξύ θνηλό.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παξάξηεκα 1.
Σα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ζα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα θαη
ζα ηα αμηνινγνύλ. ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο επηβαηώλ νη νπνίνη έρνπλ
εθηεζεί ζηε ινίκσμε COVID-19 κε θάπνηνλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην Έληππν ηνπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παξάξηεκα 1 ηηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο, δελ ζα επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε.
4.3.2.2.

Θερμομέηρηζη

H ζεξκνκέηξεζε θαηά ηελ επηβίβαζε ζα κπνξνύζε λα εληνπίζεη ηνπο
επηβάηεο νη νπνίνη έρνπλ παξνπζηάζεη ππξεηό από θάζε αηηηνινγία. Η
κέζνδνο απηή δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ είζνδν όισλ ησλ αηόκσλ πνπ
έρνπλ κνιπλζεί από ηνλ ηό SARS-CoV-2. Γηα παξάδεηγκα, δελ ζα εληνπίζεη ηα
άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ήπηα ζπκπηώκαηα αιιά όρη ππξεηό ή ηα άηνκα
πνπ βξίζθνληαη ζην ρξόλν επώαζεο, είλαη αζπκπησκαηηθά ή πξνζπκπησκαηηθά. Δπνκέλσο έλα κηθξό πνζνζηό ησλ θξνπζκάησλ ζα
κπνξνύζε λα εληνπηζηεί κε ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο θαηά
ηελ είζνδν ηνπο ζην πινίν.
Δπεηδή ηα πινία απνηεινύλ ρώξνπο όπνπ έρεη δηαπηζησζεί πςειή κεηάδνζε
ηεο ινίκσμεο COVID-19 (κεγάινο αξηζκόο αηόκσλ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο) θαη
επεηδή εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο από θαηνίθνπο λεζηώλ, ε ζεξκνκέηξεζε
ζπληζηάηαη σο έλα επηπιένλ κέηξν.
πληζηάηαη ε εθαξκνγή ηεο ζεξκνκέηξεζεο ησλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο θαηά
ηελ επηβίβαζε γηα όια ηα επηβαηεγά πινία αθηνπινΐαο.
πληζηάηαη ε εθαξκνγή ηεο ζεξκνκέηξεζεο θαηά ηελ επηβίβαζε ησλ επηβαηώλ
ζηα πινία ζην ιηκάλη εθθίλεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ, ηα νπνία εθηεινύλ
δξνκνιόγηα κεγαιύηεξα ησλ 3 σξώλ έσο ηηο 15 Ινπλίνπ. ην ρξνληθό απηό
όξην ζα επαλεθηηκεζεί ε εθαξκνγή απηνύ ηνπ κέηξνπ θαη ε
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ.
Η ζεξκνκέηξεζε ζα δηεμάγεηαη από απόζηαζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ
ζεξκόκεηξσλ απνζηάζεσο ρσξίο επαθή. Σα ζεξκόκεηξα απηά πξέπεη λα
έρνπλ εγθξηζεί γηα ρξήζε ηνπο σο δηαγλσζηηθά εξγαιεία ππξεηνύ θαη πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο αηόκνπ κε ζεξκνθξαζία > 37.8νC δελ ζα
επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε.
4.3.2.3. Ενημέρωζη και έλεγτος για ηη τρήζη μέζων αηομικής
προζηαζίας
Σν πιήξσκα ηνπ πινίνπ ζα ελεκεξώλεη ηνπο επηβάηεο θαηά ηελ επηβίβαζε όηη
ε ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο3 ή πθάζκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο κύηεο θαη
ηνπ ζηόκαηνο γηα όιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ επηβαηώλ ζε όινπο ηνπο
εζσηεξηθνύο θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ πινίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. ε
πεξίπησζε πνπ νη επηβάηεο δελ δηαζέηνπλ κάζθεο ή αξλνύληαη ηε
ζπκκόξθσζε γηα ηε ρξήζε κάζθαο δελ ζα επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε.

3

Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε
ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ώζηε λα δηαζθαιηζηνύλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθό
πξνζσπηθό. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή
από ην επξύ θνηλό.
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4.3.2.4.

Άρνηζη επιβίβαζης

Με βάζε ηα παξαπάλσ εάλ ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ δηεμάγνπλ ηα κέηξα
ειέγρνπ θαηά ηελ επηβίβαζε (pre-boarding entry screening) δηαπηζηώζνπλ όηη:
i. ν επηβάηεο έρεη ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19
ii. νη απαληήζεηο ηνπ ζην Έληππν-εξσηεκαηνιόγην δήισζεο πγείαο πξηλ ηελ
επηβίβαζε δείρλνπλ όηη έρεη έξζεη ζε επαθή κε άηνκν κε ινίκσμε COVID19
iii. ν επηβάηεο αξλείηαη ηε ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο επί ηνπ πινίνπ
ζα απαγνξεύεηαη ε επηβίβαζε ηνπ ζην πινίν θαη ζα εθαξκόδνληαη νη
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ρξήζε ησλ εηζηηεξίσλ ζε κεηαγελέζηεξε
εκεξνκελία ή ηελ αθύξσζή ηνπο.
ηηο πεξηπηώζεηο (i) θαη (ii) ζα απαγνξεύεηαη ην ηαμίδη γηα 14 κέξεο ή εάλ είρε
λνζήζεη ν ίδηνο ζα πξέπεη λα θέξεη ηαηξηθή βεβαίσζε ε νπνία αλαθέξεη όηη
πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα όπσο απηά νξίδνληαη από ηνλ ΔΟΓΤ γηα ηε δηαθνπή
ησλ κέηξσλ πξνθύιαμεο ζε αζζελή κε COVID-19 https://eody.gov.gr/odigiesgia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enantimetadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-giafrontida-kat-oikon/
4.3.3. Υνξήγεζε Δληύπσλ Γεκόζηαο Τγείαο Δληνπηζκνύ Δπηβαηώλ/
Πιεξσκάησλ (
4.3.4.
4.3.5. Παξάξηεκα 2)
Σα Έληππα Γεκόζηαο Τγείαο Δληνπηζκνύ Δπηβαηώλ/Πιεξσκάησλ ζα πξέπεη
λα ζπκπιεξσζνύλ από όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο θαη έλα αλά ελήιηθα
επηβάηε θαη ζα πξέπεη λα ζπιιερζνύλ πξηλ ηελ απνβίβαζε από ην πιήξσκα
ηνπ πινίνπ. Σν έληππν είλαη δηαζέζηκν ζην

Παξάξηεκα 2 ζηα Αγγιηθά θαη ζηα Διιεληθά.
4.3.6. Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο επηβάηεο
Καηά ηελ επηβίβαζε ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο επηβάηεο (π.ρ. κε
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, πξνβνιή ελεκεξσηηθώλ ζπνη, ερεηηθώλ κελπκάησλ
θιπ.) ζρεηηθά κε ηα ζπκπηώκαηα ηεο ινίκσμεο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο ζε
επηβάηεο θαη πξνζσπηθό θαη νδεγίεο γηα ηελ άκεζε δήισζε ζπκπησκάησλ
ζην πιήξσκα εάλ εθδεισζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ.
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5. Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηνπ
COVID-19 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ
5.1. Γηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο απόζηαζεο επί ηνπ πινίνπ
πληζηάηαη ε απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ ησλ επηβαηώλ θαη ηνπ
πιεξώκαηνο εληόο ηνπ πινίνπ. Γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ
ζπληζηάηαη ε θαζνδήγεζε ησλ επηβαηώλ ζηηο θακπίλεο θαη ζηηο ζέζεηο ηνπο από
κέιε ηνπ πιεξώκαηνο.
Οπνύ ππάξρνπλ κόληκα κε κεηαθηλνύκελα θαζίζκαηα είηε ζην εζσηεξηθό είηε
ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν λα ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε γηα ην πνύ επηηξέπεηαη λα
θαζίζεη επηβάηεο θαη πνύ όρη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη απνζηάζεηο.
ε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο λα ηεξείηαη ε απόζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξσλ θαη ππνρξεσηηθή ρξήζε πθαζκάηηλεο κάζθαο4. Σα κέιε
ηνπ πιεξώκαηνο ζα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο απόζηαζεο ζε
όινπο ηνπο ρώξνπο.

Θα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή επηδαπέδηα ζήκαλζε ζε όια ηα πηζαλά ζεκεία
ζπγρξσηηζκνύ επηβαηώλ όπσο reception, εμππεξέηεζε επηβαηώλ ζε κπαξ,
εζηηαηόξηα, ζεκεία πώιεζεο/θαηαζηήκαηα, θνηλόρξεζηεο ηνπαιέηεο ώζηε λα
ηεξνύληαη νη απαηηνύκελεο απνζηάζεηο ησλ 1,5 κέηξσλ.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο ζπληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε
πξνζηαηεπηηθνύ δηαρσξηζηηθνύ ζηηο reception θαη εμππεξέηεζε επηβαηώλ ζε
κπαξ θαη εζηηαηόξηα.
ηηο θνηλόρξεζηεο ηνπαιέηεο ζα εηζέξρεηαη ν ειάρηζηνο αξηζκόο επηβαηώλ ώζηε
λα ηεξείηαη ε απαηηνύκελε θνηλσληθή απόζηαζε ησλ 1,5 κέηξσλ κεηαμύ ησλ
επηβαηώλ.
πλίζηαηαη ε κε ρξήζε αλειθπζηήξσλ. Αλ ε ρξήζε ηνπο ζεσξεζεί αλαγθαία, ε
πιεξόηεηα ζε ζρέζε κε ην επηηξεπόκελν όξην ζα πξέπεη λα είλαη 40%. ε
πεξίπησζε ύπαξμεο θπιηόκελσλ θιηκάθσλ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αλειθπζηήξα
παξά κόλν ζε ΑΜεΑ, ζε ειηθησκέλα άηνκα ή γηα ρξήζε ηξνθνδνζίαο.

5.1.1. Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο
επηβαηεγά πινία ηεο αθηνπινΐαο

επηβαηώλ

ζηα

ζπκβαηηθά

Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο ζηα ζπκβαηηθά επηβαηεγά πινία ηα
νπνία δελ δηαζέηνπλ θακπίλεο γηα ηνπο επηβάηεο είλαη ίζνο κε 50% ηνπ
κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ πνπ νξίδεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία ηόζν
γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο όζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο.
Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο ζηα ζπκβαηηθά επηβαηεγά πινία ηα
νπνία δηαζέηνπλ θακπίλεο ζε επηβάηεο είλαη ίζνο κε 55% ηνπ κέγηζηνπ

4

Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε
ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ώζηε λα δηαζθαιηζηνύλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθό
πξνζσπηθό. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή
από ην επξύ θνηλό.
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επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ πνπ νξίδεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία ηόζν γηα ηνπο
ζηεγαζκέλνπο όζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο.
ηα θαζίζκαηα αεξνπνξηθνύ ηύπνπ ε θαηαλνκή ζέζεσλ ζα είλαη ηέηνηα
ώζηε λα ηεξείηαη ε αξρή έλα θάζηζκα θαηεηιεκκέλν έλα θάζηζκα θελό
πξνο όιεο ηα θαηεπζύλζεηο θαη εηδηθή ζήκαλζε γηα ην πνύ επηηξέπεηαη λα
θαζίζεη επηβάηεο θαη πνύ όρη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη απνζηάζεηο.
ηηο θακπίλεο ζα ηεξείηαη ε αλαινγία 1 επηβάηεο αλά θακπίλα ή κέρξη 4
επηβάηεο αλ πξόθεηηαη γηα νηθνγέλεηα ζε κία θξάηεζε. Θα πξέπεη ε
θακπίλα λα αεξίδεηαη κε θπζηθό ηξόπν εάλ είλαη εθηθηό ή δηαθνξεηηθά κε
ηερλεηό ηξόπν θαη λα παξακέλεη άδεηα κε αλνηρηή ηελ πόξηα κεηά ηνλ
θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ώξεο πξηλ ηε ρξήζε
ηεο από ηνπο επόκελνπο επηβάηεο.

5.1.2. Μέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο επηβαηώλ ζηα ηαρύπινα
επηβαηεγά πινία ηεο αθηνπινΐαο
Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο ζηνπο ρώξνπο ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ζηνπο ρώξνπο ηεο δηαθεθξηκέλεο ζέζεο είλαη ίζνο κε 50% ηνπ κέγηζηνπ
επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ πνπ νξίδεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία.
ηα θαζίζκαηα αεξνπνξηθνύ ηύπνπ ε θαηαλνκή ζέζεσλ ζα είλαη ηέηνηα
ώζηε λα ηεξείηαη ε αξρή έλα θάζηζκα θαηεηιεκκέλν έλα θάζηζκα θελό
πξνο όιεο ηα θαηεπζύλζεηο θαη εηδηθή ζήκαλζε γηα ην πνύ επηηξέπεηαη λα
θαζίζεη επηβάηεο θαη πνύ όρη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη απνζηάζεηο.

5.2. Δθαξκνγή θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο
Θα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ από επηβάηεο θαη πιήξσκα
κε ζαπνύλη θαη λεξό. Αλ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα. Η ρξήζε
γαληηώλ δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.
Δθηόο από ηελ είζνδν ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηαζκνί
αληηζεπηηθώλ (πεξηεθηηθόηεηαο 70% ζε αιθνόιε) θαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ
πινίνπ όπσο ζηηο θνηλόρξεζηεο ηνπαιέηεο, ζηε reception, ζηα ζεκεία
εμππεξέηεζεο επηβαηώλ όπσο κπαξ θαη εζηηαηόξηα.
Θα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζσζηά ε νξζή αλαπλεπζηηθή πγηεηλή, δειαδή ε
θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληηιν θαηά ηνλ πηαξκό θαη ηνλ
βήρα θαη ζηε ζπλέρεηα απόξξηςε απηνύ ζε πιαζηηθή ζαθνύια θαη εθαξκνγή
αληηζεπηηθνύ ζηα ρέξηα. Γηα απηό ην ζθνπό, ζε εκθαλέο ζεκείν ζε δηάθνξα
κέξε ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα έρεη ιεθζεί πξόλνηα γηα ηνλ αληίζηνηρν
εμνπιηζκό (ραξηνκάληηια ή ράξηηλεο πεηζέηεο θαη γάληηα κηαο ρξήζεσο,
πιαζηηθή ζαθνύια, θ.ιπ.).
Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο επηβάηεο θαη
εθπαίδεπζε ζηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα αηνκηθήο
πγηεηλήο:
-

Σερληθέο πιπζίκαηνο ρεξηώλ (ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη
λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 20 δεπηεξόιεπηα, ε ρξήζε γαληηώλ δελ ππνθαζηζηά
ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ).
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-

Πόηε ζπληζηάηαη ε ρξήζε αληηζεπηηθώλ αληί γηα πιύζηκν ησλ ρεξηώλ (πρ.
εάλ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ελαιιαθηηθά αιθννινύρν δηάιπκα).

-

Μεηά από πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα πιέλνληαη ηα ρέξηα π.ρ. ηα
ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη κεηά από θάζε επαθή κε άιιν άηνκν ή ηηο
αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο απηνύ (ζάιηα, ζηαγνλίδηα), κε αληηθείκελα πνπ
αγγίδνληαη από άιια άηνκα όπσο θνππαζηέο, ρεηξνιαβέο θ.α., πξηλ ηελ
ηνπνζέηεζε ηεο κάζθαο, πξηλ θαη κεηά από ηελ αθαίξεζε ηεο κάζθαο,
πξηλ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ, κεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο,
πξηλ από ην θαγεηό, πξηλ αθνπκπήζνπκε ην πξόζσπν θηι.

-

ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο, θαη ζπγθεθξηκέλα: απνθπγή
επαθήο ησλ ρεξηώλ κε ην ζηόκα, ηε κύηε ή ηα κάηηα.

-

Απνθπγή επαθήο
αλαπλεπζηηθνύ.

-

Καηάιιειε δηαρείξηζε απνβιήησλ

-

Οξζή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (κάζθα θαη γάληηα)

κε

αζζελείο

πνπ

έρνπλ

ζπκπηώκαηα

ηνπ

5.3. Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα επηβάηεο θαη πιήξσκα
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο (πθαζκάηηλε)5 γηα όιε
ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ επηβαηώλ θαη ηνπ πιεξώκαηνο ζε όινπο ηνπο
εζσηεξηθνύο θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ πινίσλ.
Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη λα δηαλεκεζνύλ
ζε όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο καδί κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο
αλάινγα θαη κε ηα θαζήθνληα ηνπο επί ηνπ πινίνπ θαη ηελ νξζή ρξήζε ηνπο
παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 3.
Θα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζηνπο επηβάηεο ζρεηηθά κε ηελ
ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο κέζσ ελεκεξσηηθώλ
θπιιαδίσλ αλαξηεκέλα ζε εκθαλείο ρώξνπο ησλ πινίσλ θαη/ή πξνβνιή
ελεκεξσηηθώλ ζπνη θαη/ή ερεηηθώλ κελπκάησλ.

5.4. Πξνκήζεηεο θαη εμνπιηζκόο
Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθείο ηαηξηθέο πξνκήζεηεο θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θξνπζκάησλ όπσο πεξηγξάθνληαη από ηνλ νδεγό ηνπ Παγθνζκίνπ
Οξγαληζκνύ Τγείαο (WHO (2007) International Medical Guide for Ships 3rd
edition).
Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθείο πνζόηεηεο αληηζεπηηθώλ, απνιπκαληηθώλ,
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη εηδώλ θαζαξηζκνύ.
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Η ρξήζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο είλαη επίζεο απνδεθηή αιιά ζπζηήλεηαη αληί απηήο ε ρξήζε
ηεο πθαζκάηηλεο κάζθαο ώζηε λα δηαζθαιηζηνύλ νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο γηα ην ηαηξηθό
πξνζσπηθό. Η κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κε βαιβίδα δελ είλαη απνδεθηή
από ην επξύ θνηλό.
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5.5. Αεξηζκόο θαη θιηκαηηζκόο
5.5.1. Μεραληθόο αεξηζκόο
ε πεξίπησζε δηαθνπηόκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ (ην πινίν ιεηηνπξγεί κόλν
γηα ζπγθεθξηκέλεο ώξεο ηεο εκέξαο) ζα πξέπεη ην ζύζηεκα αεξηζκνύ λα κελ
ζηακαηάεη θαζόινπ. Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ είλαη άδεην ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ην
ζύζηεκα αεξηζκνύ αιιά ζε κεησκέλε ηαρύηεηα. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα
κεηώλεηαη ε παξνρή ηνπ αέξα δύν ώξεο κεηά ηελ εθθέλσζε ηνπ πινίνπ θαη λα
μαλά απμάλεηαη ε ξνή ηνπ αέξα ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή δύν ώξεο πξηλ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ.
Ο εμαεξηζκόο ησλ απνρσξεηεξίσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κόληκα.
Ο ξπζκόο αλαλέσζεο ηνπ αέξα ζηνπο ρώξνπο ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ
κεγαιύηεξνο.
5.5.2. Φπζηθό αεξηζκόο
Σα εμσηεξηθά παξάζπξα θαη νη πόξηεο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα αλνίγνληαη γηα
πεξηζζόηεξν ρξόλν από όηη ζπλεζίδεηαη.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνρσξεηήξηα έρνπλ απηόλνκν ζύζηεκα εμαεξηζκνύ
(π.ρ. κε αλεκηζηήξα, ή απιόο αεξαγσγό) ηόηε ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ην
άλνηγκα ησλ παξαζύξσλ ησλ απνρσξεηεξίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
κόλν παξάζπξα γηα ηνλ εμαεξηζκό ησλ απνρσξεηεξίσλ ζα πξέπεη λα αλνίγνληαη
ζπγρξόλσο θαη άιια παξάζπξα ζε δηπιαλνύο ρώξνπο.
5.5.3. Θέξκαλζε-Φύμε-Κιηκαηηζκόο
Πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε εγθύθιηνο Αξ Πξση:Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ 26635; 2020 κε ζέκα
«Λήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο από ηνγελείο θαη άιιεο
ινηκώμεηο θαηά ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ».
Η ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία ηνπ αέξα ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη όπσο ζπλήζσο
γηα ηελ επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θεληξηθή κνλάδα
δηαρείξηζεο αέξα έρεη δηαηάμεηο γηα ηελ αλάθηεζε αέξα (όπσο ελαιιάθηεο
ζεξκόηεηαο κε ξόηνξα θαη ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο αληίζεηεο ξνήο), ζα πξέπεη
απηά λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ζπληεξνύληαη ζσζηά. Θα πξέπεη
λα επηζεσξνύληαη ηαθηηθά θαη λα επηβεβαηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη δηαθνξά πίεζεο
κεηαμύ ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα θαη ηνπ εμεξρόκελνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, νη δηαξξνέο κεηαμύ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ αέξα ζα
είλαη κηθξέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππνςία δηαξξνήο ζα πξέπεη νη
δηαηάμεηο απηέο λα παξαθάκπηνληαη.
Η θεληξηθή αλαθπθινθνξία ηνπ αέξα ζα πξέπεη λα δηαθνπεί έζησ θαη αλ ην
ζύζηεκα δελ είλαη κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζεξκηθέο αλάγθεο ηνπ πινίνπ ρσξίο
αλαθπθινθνξία.
Η αλαθπθνθνξία ζε ηνπηθό επίπεδν (αλαθπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζε έλα
δσκάηην) ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη γηα λα κελ δεκηνπξγεί επαλααηώξεζε
ζσκαηηδίσλ. Παξαδείγκαηα ζπζθεπώλ πνπ δεκηνπξγνύλ αλαθπθινθνξία ζε
ηνπηθό επίπεδν είλαη ηα fan coils (είηε νξνθήο, είηε επηδαπέδηα) θαη ηα νηθηαθά
θιηκαηηζηηθά (ηύπνπ split). ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζέξκαλζε/ςύμε ηνπ ρώξνπ
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εμαξηάηαη από απηέο ηηο ζπζθεπέο (δελ ππάξρεη θεληξηθή ζέξκαλζε/ςύμε αέξα)
θαη ε ρξήζε ηνπο δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ζα πξέπεη νη αλεκηζηήξεο ησλ
ζπζθεπώλ απηώλ λα ιεηηνπξγνύλ ζπλερόκελα.

5.6. Οδεγίεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ απνιύκαλζε
Πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε εγθύθιηνο 30/3 /2020 Αξηζκ. Πξση. Γ1γ/Γ.Π/νηθ.21536
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ζέκα: «Δθαξκνγή κέηξσλ θαζαξηζκνύ θαη
απνιύκαλζεο ζε πισηά κέζα ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ύπνπηνπ ή
επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο Covid-19».

5.7. εκεία εμππεξέηεζεο επηβαηώλ όπσο
ηξαπεδαξίεο θαη δηαρείξηζε ηξνθίκσλ

κπαξ,

εζηηαηόξηα,

Οη θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζρνιαζηηθά.
πζηήλεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί κπνπθέο κε απηό-ζεξβίξηζκα ησλ πειαηώλ, αιιά ηα
ηξόθηκα λα παξαδίδνληαη από ην πξνζσπηθό ζηνπο πειάηεο θιεηζηά ζε παθέην.
Σα καραηξνπίξνπλα, ηα αιαηνπίπεξα θαη ηα ζρεηηθά λα είλαη κίαο ρξήζεο. Οη
δίζθνη, νη ραξηνπεηζέηεο, ηα αλαςπθηηθά, ηα θαιακάθηα θαη ηα ζρεηηθά ζα πξέπεη
λα παξαδίδνληαη από ην πξνζσπηθό ζηνπο πειάηεο θαη νη πειάηεο δελ πξέπεη λα
ηα ζπιιέγνπλ κόλνη ηνπο.
Σα ηξαπέδηα γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ κόλν
ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν. Μεηαμύ ησλ ηξαπεδηώλ ζα ππάξρεη απόζηαζε 2 κέηξσλ
θαη ζε θάζε ηξαπέδη κπνξνύλ λα θάζνληαη κέρξη 4 άηνκα.

6. Γηαρείξηζε ππόπηνπ πεξηζηαηηθνύ COVID-19
6.1. Απνκόλσζε ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ COVID-19 θαη δηαρείξηζε
επαθώλ
Δάλ έλαο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα
ινίκσμεο COVID-19 (https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-gia-to-neokoronoio-covid-19/), ζα πξέπεη λα ζέηεηε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην ηνπ πινίνπ γηα
ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ζπκβάλησλ COVID-19 θαη λα εθαξκόδνληαη ηα
παξαθάησ:
Πξέπεη λα ρνξεγεζεί απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα ζηνλ αζζελή γηα ηελ απνθπγή
πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ζηαγνληδίσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ν αζζελήο πξέπεη λα
θαιύπηεη ην βήρα ηνπ (π.ρ. κε ραξηνκάληειν).
Ο αζζελήο πξέπεη λα απνκνλσζεί ζε θακπίλα ή ζε άιιν ηδηαίηεξν ρώξν κε
αηνκηθή ηνπαιέηα θαη ζίηηζε ζηελ θακπίλα. Η πόξηα ηεο θακπίλαο πξέπεη λα
παξακέλεη θιεηζηή.
πληζηάηαη ε απνθπγή επηζθεπηεξίνπ ζηελ θακπίλα. Απνθεύγεηαη ε είζνδνο
άιισλ αηόκσλ, αλ δελ ππάξρεη ζνβαξόο ιόγνο, π.ρ. παξνρή θξνληίδαο,
θαζαξηόηεηα θακπίλαο. πληζηάηαη λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ
πιεξώκαηνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ ύπνπηνπ θξνύζκαηνο, εάλ είλαη δπλαηό, θαη λα
πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ν αξηζκόο ησλ κειώλ πιεξώκαηνο πνπ έξρνληαη ζε
επαθή κε ηνλ αζζελή.
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Σα άηνκα, πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αζζελή (ζα κπνπλ ζηελ θακπίλα ηνπ),
πξέπεη λα θνξνύλ ΜΑΠ γάληηα, απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα6, αδηάβξνρε ξόκπα κε
καθξηά καλίθηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη πνδνλάξηα. Δπηπιένλ πξέπεη λα
θξνληίδνπλ, ώζηε λα ηεξείηαη απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ.
Ο ΠΟΤ θαη ην Δπξσπατθό Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ECDC)
έρνπλ θαηαξηίζεη αλαιπηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, πνπ αλαξηώληαη ζηνπο
παξαθάησ
ζπλδέζκνπο: https://www.who.int/publications-detail/clinicalmanagement-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus(ncov)-infection-is-suspected θαη
https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcaresettings.
Ο ρξεζηκνπνηεκέλνο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο (απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα,
γάληηα, αδηάβξνρε ξόκπα κηαο ρξήζεο θηι.) πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε θάδν έμσ
από ηελ πόξηα ηεο θακπίλαο ή ην ρώξν απνκόλσζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα
κελ μαλαρξεζηκνπνηείηαη.
Μεηά ηελ απόξξηςε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη ηα ρέξηα λα
πιέλνληαη θαιά κε λεξό θαη ζαπνύλη. Σνλίδεηαη όηη ε ρξήζε γαληηώλ δελ
ππνθαζηζηά ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ, ην νπνίν θαη απνηειεί ζεκαληηθόηαην κέζν
πξόιεςεο.
Γηαρείξηζε επαθώλ
Σν αξκόδην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ πινίνπ νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηνπο
επηβαίλνληεο ζην πινίν γηα ηελ εκθάληζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο. Όινη νη
επηβαίλνληεο ζην πινίν πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ όηη νθείινπλ: α) λα αλαθέξνπλ
ζηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο εάλ έρνπλ έξζεη ζε ζηελή επαθή κε ην ύπνπην
θξνύζκα ρσξίο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη β) ζε πεξίπησζε
πνπ αζζελήζνπλ, λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο.
Σν αξκόδην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο νθείιεη λα αλαδεηήζεη όια ηα άηνκα, (ζηελέο
θαη πεξηζηαζηαθέο επαθέο) θαη λα ζπιιέμεη θαη λα επηβεβαηώζεη ηα ζηνηρεηά ζην
Έληππν Γεκόζηαο Τγείαο Δληνπηζκνύ Δπηβαηώλ/Πιεξσκάησλ (Passenger
Locator Form,

Παξάξηεκα 2) όπσο ηα νλόκαηα, ηνλ αξηζκό θακπίλαο ηνπο θαη ην είδνο ηεο
επαθήο (δηακνλή ζηελ ίδηα θακπίλα κε ηνλ αζζελή, παξνρή θξνληίδαο ζηνλ
αζζελή θιπ.). Οη ζηελέο επαθέο ζα ιάβνπλ νδεγία γηα παξαθνινύζεζε ηεο
πγείαο ηνπο ηηο επόκελεο 14 εκέξεο. Δάλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά ην θξνύζκα,
νη ζηελέο επαθέο ζπληζηάηαη λα παξακείλνπλ ζε θαξαληίλα ζηελ μεξά, ή λα
επαλαπαηξηζηνύλ
ζύκθσλα
κε
ηηο
νδεγίεο
ηνπ
ΠΟΤ
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/traveladvice). Σα κέηξα θαξαληίλαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ελεξγό παξαθνινύζεζε
από ηηο αξρέο δεκόζηαο πγείαο ηνπ ιηκέλα, απνθπγή ηαμηδηνύ, πεξηνξηζκό ζε
6

Δάλ ππάξρεη δηαζέζηκε κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην ηαηξηθό
πξνζσπηθό θαηά ηελ είζνδν ζε ρώξν απνκόλσζεο ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ ή παξνρή άκεζεο βνήζεηαο ζε ύπνπην
πεξηζηαηηθό αιιά πξέπεη λα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα γηα δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο αεξνιύκαηνο
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ζπγθεθξηκέλν ρώξν (θαξαληίλα) θαη ηαηξηθή αμηνιόγεζε, θαηά ηελ θξίζε ησλ
αξκόδησλ πγεηνλνκηθώλ αξρώλ. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ αξρώλ
δεκόζηαο πγείαο είλαη απαξαίηεην όινη νη επηβάηεο θαη ηα κέιε πιεξώκαηνο λα
είλαη πξνζβάζηκνη δηα ηειεθώλνπ.
Όιεο νη ζηελέο επαθέο ηνπ ύπνπηνπ θξνύζκαηνο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην
δειηίν εληνπηζκνύ επηβάηε (passenger locator form, PLF) θαη λα ιάβνπλ νδεγίεο
γηα ηα ζπκπηώκαηα θαη ηξόπν κεηάδνζεο ηεο λόζνπ, ώζηε λα παξαθνινπζνύλ
ηελ πγεία ηνπο γηα 14 κέξεο από ηελ έθζεζε ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ εκθαλίζνπλ
ζπκπηώκαηα, νθείινπλ λα παξακείλνπλ απνκνλσκέλνη ζε ηδηαίηεξν ρώξν θαη
επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο.
Ο πγεηνλνκηθόο ππεύζπλνο ηνπ πινίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα
πγεηνλνκηθή αξρή πξέπεη λα ζπζηήζεη ηε γεληθή ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ
πγηεηλήο.

6.2. Βηβιίν θαηαγξαθήο
Σν πεξηζηαηηθό ηνπ ύπνπηνπ θξνύζκαηνο COVID-19 πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζην
ηαηξηθό βηβιίν ηνπ πινίνπ, θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ.

6.3. Αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ζην πινίν
ύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Τγεηνλνκηθό Καλνληζκό (ΓΤΚ 2005), ν ππεύζπλνο ηνπ
πινίνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεη ακέζσο ηελ αξκόδηα αξρή ζηνλ επόκελν ιηκέλα
γηα θάζε θίλδπλν δεκόζηαο πγείαο επί ηνπ πινίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
νπνηαζδήπνηε πεξίπησζεο αζζέλεηαο γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνςία όηη είλαη
κνιπζκαηηθνύ ραξαθηήξα. Πξηλ από ηελ άθημε ζηνλ ιηκέλα, γηα ηα πινία πνπ
εθηεινύλ δηεζλείο πιόεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ε Ναπηηιηαθή Γήισζε
Τγείαο (Maritime Declaration of Health-MDH) από ηνλ θαπεηάλην ή/θαη ηνλ ηαηξό
θαη λα απνζηαιεί ζηελ αξκόδηα αξρή ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο ζην
ιηκέλα. Γηα πινία ζε εζσηεξηθέο πιόεο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ε αξκόδηα αξρή
πξηλ ηελ άθημε ζην ιηκέλα κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν. Ο θαπεηάληνο πξέπεη λα
ελεκεξώζεη ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ ιηκέλνο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ ηαμηδησηώλ
(πιήξσκα θαη επηβάηεο) πνπ βξίζθνληαη ζην πινίν θαη λα ππνβάιεη όια ηα
έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη. Ο θαπεηάληνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζε πνηα αξρή ζα
πξέπεη λα αλαθέξεη ηπρόλ ύπνπην πεξηζηαηηθό κνιπζκαηηθήο λόζνπ ή
νπνηνλδήπνηε άιιν θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα πγεία επί ηνπ πινίνπ.
Δάλ θάπνην άηνκν επί ηνπ πινίνπ (κέινο ηνπ πιεξώκαηνο ή επηβάηεο)
παξνπζηάδεη
ζπκπηώκαηα
ζπκβαηά
κε
ηε
ινίκσμε
COVID-19
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηθλίδηαο εκθάληζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο από ηα
αθόινπζα: βήραο, ππξεηόο ή δύζπλνηα), απηό πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο
ζηελ αξκόδηα αξρή κε ηνπο ηξόπνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δίλαη ζεκαληηθή ε
άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ πγεηνλνκηθώλ αξρώλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ
είλαη δηαζέζηκε ζην ιηκάλη ε ηθαλόηεηα κεηαθνξάο, απνκόλσζεο, εξγαζηεξηαθήο
δηάγλσζεο θαη θξνληίδαο ηνπ ύπνπηνύ πεξηζηαηηθνύ COVID-19. Σν πινίν κπνξεί
λα θιεζεί λα θαηαπιεύζεη ζε άιιν ιηκάλη ζε θνληηλή απόζηαζε, εάλ δελ είλαη
δηαζέζηκν ην απαξαίηεην δπλακηθό ηνπ ιηκέλα, ή εάλ δηθαηνινγείηαη από ηελ
ηαηξηθή θαηάζηαζε πνπ ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ COVID-19. Δίλαη ζεκαληηθό όιεο
νη δηεπζεηήζεηο λα γίλνληαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε
παξακνλή ππόπησλ πεξηζηαηηθώλ ζην πινίν.
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6.4. Απνβίβαζε
Από ηε ζηηγκή πνπ ζα εληνπηζηεί ύπνπην θξνύζκα COVID-19, ζηε ζπλέρεηα ηνπ
ηαμηδηνύ θαη κέρξη λα θηάζεη ην πινίν ζηνλ ηειηθό ηνπ πξννξηζκό δελ ζα
επηηξέπεηαη ε επηβίβαζε λέσλ επηβαηώλ ζηνπο ελδηάκεζνπο πξννξηζκνύο αιιά
κόλν ε απνβίβαζε επηβαηώλ.
Ο αζζελήο ζα απνβηβαζηεί ζην επόκελν ιηκάλη ην νπνίν δηαζέηεη ην απαξαίηεην
δπλακηθό γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ. Όιεο νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα
ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ αξκόδηα
αξρή θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ.
Η απόθαζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ησλ ζηελώλ επαθώλ
ζα ιεθζεί από ηελ αξκόδηα αξρή βάζεη ηεο εθηίκεζεο θηλδύλνπ θαη ηεο
θαηάζηαζεο ζηελ θνηλόηεηα. ηε ζπλέρεηα ζα παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ηνπ ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ θαη ησλ ζηελώλ επαθώλ, ηνλ θαζαξηζκό
θαη ηελ απνιύκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παξάξηεκα 1

Έληππν-εξσηεκαηνιόγην δήισζεο πγείαο πξηλ ηελ επηβίβαζε
(πξνο ζπκπιήξσζε από όια ηα ελήιηθα άηνκα πξηλ ηελ επηβίβαζε)
Όλνκα όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα/δηαβαηήξην:

Δπώλπκν όπσο
εκθαλίδεηαη ζηελ
ηαπηόηεηα/δηαβαηήξην:

Όλνκα παηξόο

Όλνκα όισλ ησλ παηδηώλ, Δπώλπκν όισλ ησλ Όλνκα παηξόο
θάησ ησλ 18 πνπ ηαμηδεύνπλ παηδηώλ, θάησ ησλ 18
καδί ζαο:
πνπ ηαμηδεύνπλ καδί
ζαο:

Δξσηήζεηο
ΝΑΙ

Σηο ηειεπηαίεο 14 εκέξεο
1. Έρεηε ηώξα ή είραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξόκελν
άηνκν παξνπζηάζεη μαθληθά ζπκπηώκαηα ππξεηνύ ή βήρα ή
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή;
2. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξόκελν άηνκν, ζηελή
επαθή κε θάπνηνλ ν νπνίνο είρε δηαγλσζηεί κε ινίκσμε από ηνλ
λέν Κνξσλντό (COVID-19);
3. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξόκελν άηνκν, πξνζθέξεη
άκεζε θξνληίδα ζε θάπνηνλ ν νπνίνο είρε δηαγλσζηεί κε ινίκσμε
από ηνλ λέν Κνξσλντό COVID-19 ή εξγαζηήθαηε κε
πγεηνλνκηθνύο ππαιιήινπο νη νπνίνη επηκνιύλζεθαλ κε COVID19;
4. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξόκελν άηνκν, επηζθεθηεί
ή βξεζήθαηε ζε θνληηλή απόζηαζε κε θάπνηνλ ν νπνίνο είρε
δηαγλσζηεί κε ινίκσμε από ηνλ λέν Κνξσλντό (COVID-19);
5. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξόκελν άηνκν, εξγαζηεί
ζε θνληηλή απόζηαζε ή κνηξαζηήθαηε ην ίδην πεξηβάιινλ
δηδαζθαιίαο κε θάπνηνλ νπνίνο είρε δηαγλσζηεί κε ινίκσμε από
ηνλ λέν Κνξσλντό (COVID-19);
6. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξόκελν άηνκν, ηαμηδέςεη
κε αζζελή από COVID-19 ζε νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο;
7. Δίραηε εζείο ή νπνηνδήπνηε πξναλαθεξόκελν άηνκν, κείλεη ζηε
ίδηα νηθία κε αζζελή ινίκσμε από ηνλ λέν Κνξσλντό (COVID19);
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ΟΥΙ

Παξάξηεκα 2
Έληππν Γεκόζηαο Τγείαο Δληνπηζκνύ Δπηβαηώλ/Πιεξσκάησλ (Passenger/
Crew Locator Forms (PLF))
Σν έληππν είλαη δηαζέζηκν ζε κνξθή Word ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα ζηα Διιεληθά
θαη ζηα Αγγιηθά
https://www.healthygateways.eu/Translated-Passenger-Locator-Forms
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Παξάξηεκα 3
ΤΝΟΦΗ ΤΝΙΣΧΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΣΟ
ΠΛΗΡΧΜΑ
Γεληθέο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ από όιν ην πξνζσπηθό ζε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο ζηα κεηαθνξηθά κέζα:
 Αθνινπζείζζε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη αθαίξεζεο ΜΑΠ/
βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηα ΜΑΠ:
o ΔΟΓΤ - COVID-19 – Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε κάζθαο από ην θνηλό
https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
o ΔΟΓΤ - ΔΙΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ(ΔΝΓΤΗ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΔΙ ΣΟΤ
ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf
o

o

o

ECDC guidance on procedures for donning and doffing PPE in healthcare
settings for the care of patients with suspect or confirmed COVID-19 cases can
be found here: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidancewearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings
ECDC micro-learning on non-pharmaceutical countermeasures linked to
personal protection, which includes procedures for donning and doffing of PPE
can be found here: https://eva.ecdc.europa.eu/mod/scorm/view.php?id=10009
WHO
guidance
on
mask
management
can
be
found
here:
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-thecommunity-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-thenovel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό ή αιθννινύρν
αληηζεπηηθό δηάιπκα, ηδηαίηεξα πξηλ ηνπνζεηήζεηε θαη αθνύ αθαηξέζεηε ηα ΜΑΠ.
 Γηαζθαιίζηε όηη ΜΑΠ κηαο ρξήζεο θαη θάζε άιιν ιεξσκέλν αληηθείκελν κίαο
ρξήζεο απνξξίπηνληαη θαηάιιεια σο κνιπζκαηηθά απόβιεηα (π.ρ. ζε εηδηθή
ζαθνύια γηα κνιπζκαηηθά απόβιεηα ή ζε πιαζηηθή ζαθνύια κε ζήκαλζε
“biohazard”).
 Γηαζθαιίζηε όηη ηα ΜΑΠ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ απνιπκαίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)

Μάζθα πςειήο
αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο
(π.ρ. class 2 or 3
filtering face-piece:
FFP2/FFP3)

©ECDC

Σύπνο πξνζηαζίαο
Πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ:
 Πξνζηαηεύεη από ηελ εηζπλνή ζηαγνληδίσλ θαη
κηθξώλ ζσκαηηδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αεξνιπκάησλ
 Απαηηεί δνθηκαζία γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο (fittesting)
 Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν από
εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηδίσο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο
αεξνιπκάησλ
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Ιαηξηθή κάζθα

7

©ECDC

Γπαιηά (ή αζπίδα
πξνζώπνπ)
©ECDC

Aδηάβξνρε ξόκπα
κηαο ρξήζεο κε
καθξηά καλίθηα

©ECDC

Πξνζηαζία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ:
 Πξνζηαηεύεη ηνλ ρξήζηε από πηζαλά κνιπζκαηηθά
ζηαγνλίδηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζην πεξηβάιινλ
 Πξνζηαηεύεη από ηα εθπλεόκελα ζηαγνλίδηα όηαλ
θνξηνύληαη από αζζελείο
 Γελ απαηηεί δνθηκαζία γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο
(fit-testing)
Πξνζηαζία καηηώλ:
 Απνηξέπεη ηελ έθζεζε ηνπ βιελλνγόλνπ ζηνλ ηό
 Πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηα πεξηγξάκκαηα ηνπ
πξνζώπνπ ηνπ ρξήζηε θαη λα είλαη ζπκβαηό
κε ηε κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο
Πξνζηαζία ζώκαηνο:
 Απνηξέπεη ηε κόιπλζε ηνπ ζώκαηνο
 Μπνξεί λα είλαη κε απνζηεηξσκέλε (εθηόο εάλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ,
π.ρ. ρεηξνπξγείν)
 Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
πιαζηηθή πνδηά κηαο ρξήζεο πνπ θνξηέηαη πάλσ
από κε αδηάβξνρε ξόκπα

Πξνζηαζία ρεξηώλ:
 Σα γάληηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πθέο, πιηθά,
ρξώκαηα, πνηόηεηεο θαη πάρνο

Γάληηα κίαο ρξήζεο

©ECDC

 πγθξαηεί ζε θάπνην βαζκό ηα ζηαγνλίδηα ηνπ

αλαπλεπζηηθνύ ηνπ αηόκνπ πνπ θνξάεη ηε κάζθα.

 Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζηαηεπηηθό κέηξν ηνπ
Με-ηαηξηθή κάζθα
(ή κάζθεο
«θνηλόηεηαο»)

(8



ηαηξηθνύ θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ έλαληη
ηνπ COVID-19. ε πεξίπησζε ζνβαξώλ
ειιείςεσλ ΜΑΠ θαη εάλ δελ δηαηίζεληαη ηαηξηθέο
κάζθεο, νη κάζθεο πθαζκάησλ πξνηείλνληαη σο
έζραηε ιύζε γηα ην ηαηξηθό θαη ην λνζειεπηηθό
πξνζσπηθό
Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εξγαδόκελνπο
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο

7

Ιαηξηθή κάζθα πξνζώπνπ (γλσζηή θαη εσο ρεηξνπξγηθή ή κάζθα γηα ινηπέο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο): ηαηξηθή ζπζθεπή πνπ
θαιύπηεη ην ζηόκα, ηε κύηε θαη ην πεγνύλη εμαζθαιίδνληαο έλα θξάγκα πνπ πεξηνξίδεη ηε κεηάβαζε ελόο
κνιπζκαηηθνύ παξάγνληα κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ αζζελνύο. Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα λα απνηξέςνπλ ηα κεγάια αλαπλεπζηηθά ζηαγνλίδηα θαη
ηνπο παθιαζκνύο λα θηάζνπλ ζην ζηόκα θαη ηε κύηε ηνπ ρξήζηε θαη λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε θαη / ή ηνλ έιεγρν
ζηελ πεγή ηεο εμάπισζεο κεγάισλ αλαπλεπζηηθώλ ζηαγνληδίσλ από ην άηνκν πνπ θνξά ηε κάζθα πξνζώπνπ. Η
ηαηξηθή κάζθα πξνζώπνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Δπξσπατθό Πξόηππν EN 14683:
2014.
8

Με ηαηξηθέο κάζθεο πξνζώπνπ (ή κάζθεο «θνηλόηεηαο»): πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο απηνδεκηνύξγησλ ή
εκπνξηθώλ καζθώλ ή θαιύκκαηα πξνζώπνπ από ύθαζκα, άιια πθάζκαηα ή άιια πιηθά όπσο ραξηί. Γελ είλαη
ηππνπνηεκέλα θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή από επαγγεικαηίεο πγείαο
(Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Διέγρνπ Νόζσλ. Υξήζε κάζθαο πξνζώπνπ ζηελ θνηλόηεηα. ηνθρόικε: ECDC;
2020.) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

ειίδα 21 από 24

Μέζα Αηνκηθήο
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)

Δπηβάηεο &
πιεξώκαηα
πνπ δελ
λνζνύλ ή δελ
εκθαλίδνπλ
ζπκπηώκαηα

Πξνζσπηθό
ειέγρνπ θαηά
ηελ επηβίβαζε

Υεηξηζηέο
ηξνθίκσλ

Υεηξηζηέο
θνξηίσλ &
απνζθεπώλ

Πξνζσπηθό
θαζαξηζκνύ &
απνιύκαλζεο
γηα ηελ
θαζαξηόηεηα
κεηά από ύπνπην
ή επηβεβαησκέλν
θξνύζκα (ζε
πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη
θξνύζκα
εθαξκόδνληαη ηα
ζπλήζε κέηξα)

Μάζθα πςειήο
αλαπλεπζηηθήο
πξνζηαζίαο

Ιαηξηθό
Πξνζσπηθό

Πιήξσκα
ζπληήξεζεο θαηά
ηελ αληηθαηάζηαζε
θίιηξσλ αέξα ζε
κνλάδεο ρεηξηζκνύ κεηά
από έμαξζε
θξνπζκάησλ COVID-19
πάλσ ζην πινίν

Αζζελήο
ηαμηδηώηεο

Υ

ρ
©ECDC

ρ

Ιαηξηθή κάζθα

ρ

ρ

ρ

©ECDC

Γπαιηά (ή
αζπίδα
πξνζώπνπ)

ρ

θαηά ηελ είζνδν
ζε ρώξν
απνκόλσζεο
ππνπηνπ
πεξηζηαηηθνύ
Ή
Παξνρή άκεζεο
βνήζεηαο ζε
ύπνπην
πεξηζηαηηθό

* Εάν σπάρτει
διαθέζιμη μάζκα
συηλής
αναπνεσζηικής
προζηαζίας μπορεί
να τρηζιμοποιηθεί
αλλα πρέπει να
δίνεηαι
προηεραιόηηηα για
διαδικαζίες
δημιοσργίας
αερολύμαηος)

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

©ECDC

Aδηάβξνρε
ξόκπα κηαο
ρξήζεο κε
καθξηά καλίθηα
©ECDC
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ρ

Γάληηα κίαο
ρξήζεο

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ

©ECDC

Αλζεθηηθά
γάληηα (πάλσ
από ηα γάληηα
κίαο ρξήζεο)

©ECDC

Με-ηαηξηθή
κάζθα
(“πθαζκάηηλε
κάζθα”)

ρ

ρ

Μπόηεο
(Γαιόηζεο)
©ECDC
Πξαγκαηνπνηείηε
ζπρλή πγηεηλή
ρεξηώλ

Δπηπιένλ νδεγίεο

Πξαγκαηπνηείηε
ζπρλή πγηεηλή
ρεξηώλ

Γίρηπα καιιηώλ

Υξήζε
ζεξκνκέηξσλ
ρσξίο επαθή /
θάκεξεο
ζεξκηθήο
απεηθόληζεο

Παπνύηζηα
εξγαζίαο γηα
κείσζε νιίζζεζεο

Πεξηνξηζκέλε
ζπλέληεπμε /
παξαηήξεζε
Δάλ είλαη
δπλαηόλ,
ρξεζηκνπνηήζηε

Καζαξά ξνύρα

Άιια ΜΑΠ γηα
ζέκαηα αζθάιεηαο
αλάινγα κε ηελ
εθηίκεζε θηλδύλνπ

Πξαγκαηνπνηείηε
ζπρλή πγηεηλή
ρεξηώλ

Πξαγκαηνπνηείηε
ζπρλή πγηεηλή
ρεξηώλ

Σα γάληηα δελ
απαηηνύληαη εθηόο
εάλ
ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα πξνζηαζία από
κεραληθνύο
θηλδύλνπο

Γηαηεξήζηε
απόζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 1
κέηξνπ

Πξαγκαηνπνηείηε
ζπρλή πγηεηλή
ρεξηώλ
Γηαηεξήζηε
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Πξαγκαηνπνηείηε
ζπρλή πγηεηλή
ρεξηώλ

Πξαγκαηνπνηε
ίηε ζπρλή
πγηεηλή ρεξηώλ

Πξαγκαηνπνηε
ίηε ζπρλή
πγηεηλή ρεξηώλ

γπάιηλν ή
πιαζηηθό
δηαρσξηζηηθό

απόζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 1
κέηξνπ

πληζηώκελα ΜΑΠ γηα ινηπό πξνζσπηθό (π.ρ. Πινεγνί, λαπηηιηαθνί πξάθηνξεο, άιινη επηζθέπηεο)

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ην κεηαθνξηθό κέζν
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΟΣΔ

ΠΟΤ

ΤΝΙΣΧΜΔΝΑ ΜΑΠ
 Ιαηξηθή κάζθα

Λνηπό
πξνζσπηθό
πνπ εηζέξρεηαη
ζην κεηαθνξηθό
κέζν πξηλ ηελ
εθηίκεζε από
ηηο αξρέο:
 Πινεγνί
 Ναπηηιηαθνί
πξάθηνξεο
 Άιινη
επηζθέπηεο

Αλ ππάξρεη
πιεξνθόξεζε γηα
ύπνπην πεξηζηαηηθό
ζην κεηαθνξηθό κέζν

Αλ δελ ππάξρεη θακία
πιεξνθνξία γηα
ύπνπην πεξηζηαηηθό
ζην κεηαθνξηθό κέζν
ή θακία πιεξνθνξία
γεληθά

* Εάν σπάρτει διαθέζιμη Μάζκα συηλής αναπνεσζηικής προζηαζίας ( δοκιμαζμένη για ηην καλή εθαρμογή ηης, με
βαλβίδα ή τφρίς βαλβίδα) μπορεί να τρηζιμοποιηθεί

ηνλ ρώξν
απνκόλσζεο






Γπαιηά (ή αζπίδα πξνζώπνπ)
Γάληηα κίαο ρξήζεο
Aδηάβξνρε ξόκπα κηαο ρξήζεο κε καθξηά καλίθηα
Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ

Δθηόο ρώξνπ
απνκόλσζεο






Ιαηξηθή κάζθα
Γάληηα κίαο ρξήζεο
Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ
Γηαηεξείζηε 1 κέηξν απόζηαζε

ε όιεο ηηο
πεξηνρέο

 Ιαηξηθή κάζθα ή αλ δελ ππάξρεη πθαζκάηηλε κάζθα
 Πξαγκαηνπνηείηε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ
 Γηαηεξείζηε 1,5 κέηξα απόζηαζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο

ειίδα 24 από 24

