Οδηγίεσ πρόληψησ και αντιμετώπιςησ
κρουςμϊτων COVID-19 για τισ παραλίεσ
Οι παρακάτω οδθγίεσ και τα μζτρα που προτείνονται αφοροφν τισ ακτζσ κολφμβθςθσ, τον εξοπλιςμό
που χρθςιμοποιείται ςε αυτζσ (ομπρζλεσ, κακίςματα), κακϊσ και τισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται
με αυτζσ όπωσ καλάςςια ςπορ, αλιεία κτλ. Η οδθγία αυτι δεν αφορά ςε ταχφπλοα ςκάφθ αναψυχισ.
Στα ςκάφθ αυτά απευκφνεται θ οδθγία: «Οδθγίεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κρουςμάτων COVID-19
ςε ςκάφθ αναψυχισ μετά τθν άρςθ των περιοριςτικϊν μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ
COVID-19».
Οι οδθγίεσ είναι επιπρόςκετεσ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που αφορά τισ ακτζσ κολφμβθςθσ.

Σχϋδιο διαχεύριςησ περιςτατικού ςε οργανωμϋνεσ παραλύεσ
Σε κάκε οργανωμζνθ παραλία με ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ πρζπει να υπάρχει γραπτό ςχζδιο για τθ
διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ COVID-19 ςτο οποίο περιγράφονται: α) τα ςυμπτϊματα που
χαρακτθρίηουν ζνα άτομο ωσ φποπτο κροφςμα λοίμωξθσ COVID-19 (αιφνίδια ζναρξθ νόςου, με
τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: βιχα, πυρετό, δφςπνοια), β) τον αρικμό κλιςθσ
«1135» για τθν επικοινωνία με τον αρμόδιο φορζα για τθν αναφορά του περιςτατικοφ και τθν
κακοδιγθςθ για τθ διαχείριςθ του ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, γ) τθν προςωρινι
απομόνωςθ του περιςτατικοφ μζχρι τθν αςφαλι μεταφορά του για ιατρικι διάγνωςθ (εξαςφάλιςθ
ενόσ ςκιεροφ χϊρου με φυςικό αεριςμό, τοποκζτθςθ χειρουργικισ μάςκασ ςτο άτομο που παρουςιάηει
ςυμπτϊματα, χοριγθςθ χαρτομάντθλων, πλαςτικισ ςακοφλασ για τθν απόρριψθ τουσ και αντιςθπτικό
χεριϊν περιεκτικότθτασ 70% ςε αλκοόλθ), δ) χριςθ χειρουργικισ μάςκασ, προςτατευτικϊν γυαλιϊν,
ποδονάρια, αδιάβροχθσ ποδιάσ με μακριά μανίκια και γαντιϊν από όποιον ειςζρχεται ςτον χϊρο
προςωρινισ απομόνωςθσ (ο χρθςιμοποιθμζνοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να απορρίπτεται ςε
ςακοφλα και ςε καμία περίπτωςθ να μθν ξαναχρθςιμοποιείται, ενϊ μετά τθν απόρριψθ του
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει τα χζρια να πλζνονται καλά με νερό και ςαποφνι), ε) εξαεριςμόσ
του χϊρου προςωρινισ απομόνωςθσ και κακαριότθτα και απολφμανςθ των επιφανειϊν και των
αντικειμζνων μετά τθν απομάκρυνςθ του αςκενοφσ με διάλυμα χλωρίνθσ 0,1% (4 κουταλάκια του
γλυκοφ χλωρίνθσ περιεκτικότθτασ 5% ανά 1 λίτρο νεροφ) ι αικυλικισ αλκοόλθσ 70% με χρόνο επαφισ
10 λεπτϊν (τα υλικά κακαριότθτασ κα πρζπει ι να απορριφκοφν ι να πλυκοφν ςε κερμοκραςία 90°C
πριν επαναχρθςιμοποιθκοφν), ςτ) τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ΕΚΑΒ, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ
δομισ υγείασ που κα πρζπει να μεταφερκεί το φποπτο περιςτατικό, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ
υγειονομικισ υπθρεςίασ ςτθν οποία υπάγεται θ παραλία.
Για τθν εφαρμογι του γραπτοφ ςχεδίου και για τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ παραλίασ ςε ότι αφορά
τθν πρόλθψθ περιςτατικϊν COVID-19 ςτο προςωπικό και ςτουσ πελάτεσ πρζπει να οριςτεί ζνα αρμόδιο
άτομο το οποίο κα ορίηεται ςτο γραπτό ςχζδιο και κα καταγράφονται τα ςτοιχεία του. Τόςο τα
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περιςτατικά όςο και τα μζτρα που εφαρμόςτθκαν κα πρζπει να καταγράφονται ςτο βιβλίο των
περιςτατικϊν τθσ παραλίασ που κα διατθρεί το αρμόδιο άτομο.

Προςωπικό ςτισ εγκαταςτϊςεισ των οργανωμϋνων παραλιών
Εφαρμογή κανόνων ατομικήσ υγιεινήσ και προςταςίασ
Θα πρζπει να εφαρμόηεται θ υγιεινι των χεριϊν από το προςωπικό με ςαποφνι και νερό. Αν τα χζρια
δεν είναι εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά αντιςθπτικό αλκοολοφχο
διάλυμα. Η χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά τθν υγιεινι των χεριϊν.
Θα πρζπει να υπάρχουν ςτακμοί αντιςθπτικϊν (περιεκτικότθτασ 70% ςε αλκοόλθ) ςτα ςθμεία ειςόδου
ςε διάφορα ςθμεία όπωσ ςτισ κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ, ςτθν είςοδο και ςτα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ των
εγκαταςτάςεων τθσ παραλίασ.
Θα πρζπει να εφαρμόηεται ςωςτά θ ορκι αναπνευςτικι υγιεινι, δθλαδι θ κάλυψθ του ςτόματοσ και
τθσ μφτθσ με χαρτομάντιλο κατά τον πταρμό και τον βιχα και ςτθ ςυνζχεια απόρριψθ αυτοφ ςε
πλαςτικι ςακοφλα και εφαρμογι αντιςθπτικοφ ςτα χζρια. Για αυτό το ςκοπό, ςε εμφανζσ ςθμείο ςε
διάφορα ςθμεία κα πρζπει να ζχει λθφκεί πρόνοια για τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό (χαρτομάντιλα ι
χάρτινεσ πετςζτεσ και γάντια μιασ χριςεωσ, πλαςτικι ςακοφλα, κ.λπ.).
Οι διαχειριςτζσ τθσ παραλίασ και όςοι παρζχουν υπθρεςίεσ ςε αυτζσ κα πρζπει να παρζχουν
πλθροφορίεσ και εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό ςχετικά με τα μζτρα ατομικισ υγιεινισ:









Τεχνικζσ πλυςίματοσ χεριϊν (ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν με ςαποφνι και νερό για τουλάχιςτον
20 δευτερόλεπτα, θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά τθν υγιεινι των χεριϊν).
Πότε ςυνιςτάται θ χριςθ αντιςθπτικϊν αντί για πλφςιμο των χεριϊν (πχ. εάν τα χζρια δεν είναι
εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά αλκοολοφχο διάλυμα).
Μετά από ποιεσ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να πλζνονται τα χζρια π.χ. τα χζρια πρζπει να
πλζνονται μετά από κάκε επαφι με άλλο άτομο ι τισ αναπνευςτικζσ εκκρίςεισ αυτοφ (ςάλια,
ςταγονίδια), με αντικείμενα που αγγίηονται από άλλα άτομα όπωσ κουπαςτζσ, χειρολαβζσ κ.α.,
πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ μάςκασ, πριν και μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μάςκασ, πριν και μετά
τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν, μετά τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ, πριν από το φαγθτό, πριν
ακουμπιςουμε το πρόςωπο κτλ.
Στθ ςχολαςτικι τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ, και ςυγκεκριμζνα: αποφυγι επαφισ των χεριϊν
με το ςτόμα, τθ μφτθ ι τα μάτια.
Αποφυγι επαφισ με αςκενείσ που ζχουν ςυμπτϊματα του αναπνευςτικοφ.
Κατάλλθλθ διαχείριςθ αποβλιτων
Ορκι χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκα και γάντια)

Θα πρζπει να παρζχονται πλθροφορίεσ ςτο προςωπικό για τθν άμεςθ αναφορά των ςχετικϊν
ςυμπτωμάτων τθσ λοίμωξθσ COVID-19 ςτον προϊςτάμενό τουσ για τουσ ίδιουσ και για άλλα μζλθ του
προςωπικοφ ι των πελατϊν.
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Τα μζλθ του προςωπικοφ που εμφανίηουν ςυμπτϊματα ςυμβατά με αυτά τθσ λοίμωξθσ COVID-19 κα
πρζπει άμεςα να αποχωροφν από το πόςτο εργαςίασ τουσ και να ακολουκοφνται οι οδθγίεσ που
περιγράφονται ςτο ςχζδιο διαχείριςθσ περιςτατικοφ.

Κοινωνικό απόςταςη και ατομικό προςταςύα για το προςωπικό και
τουσ πελϊτεσ
Στισ εγκαταςτάςεισ των εςωτερικϊν ςτεγαςμζνων χϊρων τθσ παραλίασ κα πρζπει να διατθρείται θ
κοινωνικι απόςταςθ με υιοκζτθςθ μζτρων ειδικισ ςιμανςθσ και ελεγχόμενθσ ειςόδου, ϊςτε να
τθρείται ελάχιςτθ απόςταςθ 1,5 μζτρων μεταξφ των ατόμων και με τθν προαιρετικι χριςθ
υφαςμάτινθσ μάςκασ από όποιο άτομο βρίςκεται ςε εςωτερικό ςτεγαςμζνο χϊρο.
Η κοινωνικι απόςταςθ 1,5 μζτρων πρζπει να τθρείται και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ από όλα τα
άτομα.
Θα πρζπει να υπάρχει ειδικι επιδαπζδια ςιμανςθ ςε όλα τα πικανά ςθμεία ςυγχρωτιςμοφ πελατϊν
όπωσ ςτθν είςοδο, ςθμεία πϊλθςθσ/καταςτιματα, κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ ϊςτε να τθροφνται οι
απαιτοφμενεσ αποςτάςεισ των 1,5 μζτρων.

Αναφορά παραβάςεων
Οποιαδιποτε παράβαςθ των κανονιςμϊν κα πρζπει να αναφζρεται ςτο αρμόδιο άτομο τθσ παραλίασ
για τθν πρόλθψθ κρουςμάτων COVID-19.

Καθύςματα, ομπρϋλεσ και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Κοινωνικό απόςταςη
Στθν περίπτωςθ που ςτον αιγιαλό γίνεται εκμίςκωςθ κακιςμάτων (ξαπλϊςτρεσ, καρζκλεσ, πουφ,
ςεηλόνγκ, κτλ.) και ομπρελϊν, θ διάταξθ αυτϊν κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε θ απόςταςθ μεταξφ δυο
ατόμων που ανικουν ςε δφο διαφορετικζσ ομπρζλεσ να είναι τουλάχιςτον 3 μζτρα ςε κάκε
κατεφκυνςθ. Συγκεκριμζνα κα πρζπει να τθρείται απόςταςθ τουλάχιςτον 3 μζτρων (ςε οποιαδιποτε
κατεφκυνςθ) από τα ακρότερα ςθμεία των κακιςμάτων που ανικουν ςε διαφορετικζσ ομπρζλεσ. Θα
πρζπει να αποκαρρφνεται θ τοποκζτθςθ πετςζτασ/ψάκασ από τουσ λουόμενουσ ςε τζτοιο ςθμείο το
οποίο κα μειϊςει τθν απόςταςθ αυτι.
Καθαριότητα και απολύμανςη
Τα κακίςματα (ξαπλϊςτρεσ, καρζκλεσ, πουφ, ςεηλόνγκ, κτλ.), τα τραπεηάκια, τα κουτιά φφλαξθσ
προςωπικϊν αντικειμζνων, τα κουμπιά ειδοποίθςθσ προςωπικοφ και οι τιμοκατάλογοι κα πρζπει να
είναι καταςκεπαςμζνα από υλικά που να μποροφν να επιδζχονται αποτελεςματικισ απολφμανςθ
μεταξφ των χριςεων τουσ από διαφορετικοφσ πελάτεσ. Δεν κα πρζπει να είναι από πορϊδθ υλικά,
υφάςματα, κτλ. Στθν περίπτωςθ που το υλικό δεν είναι κατάλλθλο, δίνεται θ δυνατότθτα να καλυφκεί
από υλικό κατάλλθλο για απολφμανςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να καλφπτονται όλα τα ςθμεία
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που ζρχονται ςε επαφι με το λουόμενο ι μπορεί να επιμολυνκοφν από ςταγονίδια και κα πρζπει να
διαςφαλίηεται ότι ο λουόμενοσ δεν μπορεί να αφαιρζςει το κάλυμμα αυτό.
Μετά από κάκε αλλαγι πελατϊν κα πρζπει να απολυμαίνονται τα κακίςματα, τα τραπεηάκια, τα κουτιά
φφλαξθσ προςωπικϊν αντικειμζνων, οι τιμοκατάλογοι και κάκε άλλο αντικείμενο το οποίο κα
χρθςιμοποιιςει ο επόμενοσ πελάτθσ. Η απολφμανςθ μπορεί να γίνεται με ψεκαςμό υποχλωριϊδουσ
νατρίου ςυγκζντρωςθσ 0,1% και χρόνο επαφισ 10 λεπτϊν, αφοφ πρϊτα όμωσ κακαριςτοφν οι
επιφάνειεσ από τα νερά, τα χϊματα και άλλουσ ρφπουσ.
Οι βάνεσ των καταιονθτιρων (ντουη) και άλλων κρουνϊν που βρίςκονται ςτθν παραλία κα πρζπει να
απολυμαίνονται ανα τακτά χρονικά διαςτιματα. Οι επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά (χεροφλια,
κομβία, πόμολα, κουπαςτζσ) ςτα εξωτερικά αποδυτιρια που βρίςκονται ςτθν παραλία κα πρζπει να
απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. Στθν περίπτωςθ που το υλικό δεν είναι κατάλλθλο για
απολφμανςθ κα πρζπει να καλφπτονται τα ςθμεία αυτά με κατάλλθλο υλικό ι να μθν
χρθςιμοποιοφνται κακόλου τα αποδυτιρια αυτά.

Ζώνεσ λουομϋνων
Συνιςτάται θ κζςπιςθ ωρολογίου προγράμματοσ για τθν κολφμβθςθ ευπακϊν και μθ ευπακϊν ομάδων
λουομζνων για παράδειγμα, οι ευπακισ ομάδεσ λουομζνων ςυνιςτάται να προςζρχονται ςτθν
παραλία, να χρθςιμοποιοφν τα καλάςςια μζςα αναψυχισ, τα κακίςματα και τισ ομπρζλεσ ζωσ τισ
12:00.
Εναλλακτικά, δίνετε θ επιλογι ςτισ επιχείρθςθσ εκμίςκωςθσ κακιςμάτων και ομπρελϊν να ζχουν τρεισ
χωριςτζσ περιοχζσ. Περιοχι για ευπακισ ομάδεσ λουομζνων, περιοχι για οικογζνειεσ με παιδιά και
περιοχζσ για το γενικό κοινό. Στθν περίπτωςθ αυτι κάκε περιοχι κα πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνο
προςωπικό το οποίο δεν κα εξυπθρετεί ςτισ άλλεσ περιοχζσ. Οι ςερβιτόροι (κακϊσ και το λοιπό
προςωπικό που ζρχεται ςε επαφι με τουσ λουόμενουσ) ςτθν περιοχι με τουσ ευπακισ λουόμενουσ κα
πρζπει να φοροφν μάςκεσ και κα εφαρμόηουν τθν υγιεινι των χεριϊν μετά τθν εξυπθρζτθςθ κάκε
πελάτθ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, κα απαγορεφεται θ πρόςβαςθ των ευπακϊν ομάδων
λουομζνων ςτο μπαρ. Θα πρζπει, όπου είναι εφικτό, να υπάρχουν ξεχωριςτζσ τουαλζτεσ και
καταινονθτιρεσ (ντουη) για τθν ευπακι ομάδα λουομζνων και για τουσ υπόλοιπουσ λουόμενουσ. Τζλοσ
απαγορεφεται το παρκάριςμα από παρκαδόρουσ και ςυνιςτάται ειδικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ για τθν
ευπακι ομάδα λουομζνων.

Λοιπϊ θαλϊςςια μϋςα αναψυχόσ
Επιτρζπονται τα καλάςςια μζςα αναψυχισ (μθχανοκίνθτεσ λζμβοι, ιςτιοςανίδα, ςανίδα, καλάςςιο ςκι,
κανό, καγιάκ, SUP, καλάςςιο ποδιλατο, καλάςςιο ζλκθκρο, καλάςςιο δαχτυλίδι, κλπ.) υπό τισ
παρακάτω προχποκζςεισ:


Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ρυμουλκοφμενων καλάςςιων ςπορ (καλάςςιο ζλκθκρο, καλάςςιο
δαχτυλίδι) από τθν ευπακι ομάδα λουομζνων.
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Ο μζγιςτόσ αρικμόσ επιβαινόντων ςτο καλάςςιο ποδιλατο είναι 2 άτομα (εκτόσ από τθν
περίπτωςθ που οι επιβαίνοντεσ ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια.
Τα ςθμεία των καλάςςιων ςπορ που αγγίηονται ςυχνά από τουσ χριςτεσ όπωσ χεροφλια,
χειρολαβζσ και κουπιά κα πρζπει να απολυμαίνονται μετά από κάκε χριςθ.

Φουςκωτϊ θαλϊςςια πϊρκα
Για τα φουςκωτά καλλάςια πάρκα ο αρικμόσ των χρθςτϊν μειϊνται ςτο μίςο από αυτόν που προτείνει
ο καταςκευαςτισ και κα πρζπει να τθροφνται οι αποςτάςεισ του 1,5 μζτρων κατά τθ χριςθ τουσ.

Κολύμβηςη ςε μη-οργανωμϋνεσ παραλύεσ
Η απόςταςθ μεταξφ δφο ιςτϊν ομπρζλασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5 μζτρα ςε κάκε κατεφκυνςθ.
Οι λουόμενοι κα πρζπει να αποφεφγουν τον ςυνωςτιςμόσ και να τθροφν κοινωνικι απόςταςθ 1,5
μζτρων. Θα πρζπει να αποφεφγεται θ επαφι του προςϊπου με τα χζρια χωρίσ να ζχει προθγθκεί
ξζπλυμα ςτθ κάλαςςα (ιδιαίτερα μετά τθν εφαρμογι αντθλιακοφ κλπ.).
Οι ευπακείσ ομάδεσ λουομζνων επιτρζπεται να παραμζνουν ςτθν παραλία ζωσ τισ 12:00 και οι
αποςτάςεισ μεταξφ δφο ιςτϊν ομπρζλασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 μζτρα ςε κάκε
κατεφκυνςθ.

Αλιεύα
Επιτρζπεται το υποβρφχιο ψάρεμα και το ψάρεμα από τθν ακτι. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ κα πρζπει να
τθρείται απόςταςθ 2 μζτρων μεταξφ των αλιζων.
Για τθν αλιεία από ςκάφοσ, βλ. οδθγία: «Οδθγίεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κρουςμάτων COVID-19
ςε ςκάφθ αναψυχισ μετά τθν άρςθ των περιοριςτικϊν μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ
COVID-19»
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