
Οδθγίεσ πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ κρουςμάτων COVID-
19 ςε τουριςτικά οχιματα μετά τθν 
άρςθ των περιοριςτικϊν μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ COVID-
19 
 

1. κοπόσ  
Οι οδθγίεσ απευκφνονται ςτουσ διαχειριςτζσ και ςτο προςωπικό των τουριςτικϊν 

λεωφορείων, mini bus, και άλλων τουριςτικϊν οχθμάτων και ςε όςουσ χρθςιμοποιοφν τισ 

υπθρεςίεσ ςε αυτά.  

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

παγκοςμίωσ με τισ χϊρεσ να βρίςκονται ςε διαφορετικι επιδθμιολογικι φάςθ. τθν Ελλάδα 

θ επιδθμία εξελίχκθκε χωρίσ πολλά κροφςματα και με λίγεσ απϊλειεσ. Η προςπάκεια 

ελζγχου 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 του τουριςμοφ 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.  

Οι ακόλουκεσ οδθγίεσ αναπτφχκθκαν λαμβάνοντασ υπόψθ τα επιςτθμονικά δεδομζνα για 

τθ μετάδοςθ του SARS-CoV-2 (μετάδοςθ από άτομο ςε άτομο μζςω ςταγονιδίων ι μζςω 

επαφισ) και βαςίηονται ςε οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance), 

του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νοςθμάτων 

(https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus/guidance-and-technical-reports) και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινισ Δράςθσ EU HEALTHY GATEWAYS 

(https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus).  

2. Εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ  
Ευαιςθητοποίηςησ για την ανίχνευςη περιςτατικών  

Σο προςωπικό των τουριςτικϊν οχθμάτων κα πρζπει να εκπαιδευτεί ϊςτε να γνωρίηει τα 

ςυμπτϊματα του COVID-19, να παρζχει βοικεια ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5, και να ενθμερϊςει τθν αρμόδια αρχι/φορζα 

εκμετάλλευςθσ κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ ι ςτον τερματικό ςτακμό ι ςτο ςτακμό 

αποβίβαςθσ του αςκενοφσ ταξιδιϊτθ ςχετικά με τθν παρουςία φποπτου περιςτατικοφ ςτο 

όχθμα. 
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Οι φορείσ εκμετάλλευςθσ τουριςτικϊν οχθμάτων κα πρζπει να ενθμερϊνονται ςχετικά με 

τθν επιδθμία του COVID-19. Επιπλζον, οι φορείσ εκμετάλλευςθσ των οχθμάτων πρζπει να 

παρζχουν κατάρτιςθ και κακοδιγθςθ ςτο προςωπικό τουσ για τθν αναγνϊριςθ των 

ςθμείων και ςυμπτωμάτων τθσ λοίμωξθσ COVID-19: αιφνίδια ζναρξθ νόςου, με τουλάχιςτον 

ζνα από τα παρακάτω ςυμπτϊματα: βιχα, πυρετό, δφςπνοια. Σο προςωπικό κα πρζπει να 

εκπαιδεφεται ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφνται όταν ζνασ επιβάτθσ 

ςτο όχθμα εμφανίηει ςθμεία και ςυμπτϊματα ενδεικτικά τθσ λοίμωξθσ COVID-19, για τθν 

παροχι βοικειασ και για ςωςτι επιλογι και χριςθ των ΜΑΠ(1, 2).   

3. Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ  

Ειδικότερα θ ενθμζρωςθ και θ εκπαίδευςθ αφορά: 

 Σο γεγονόσ ότι δεν κα πρζπει να εργαςτοφν εάν ζχουν ζρκει ςε επαφι με αςκενι 

COVID-19 τισ τελευταίεσ 14 θμζρεσ πριν το ταξίδι ι εάν παρουςιάηουν ςυμπτϊματα 

αναπνευςτικισ λοίμωξθσ. 

 Σεχνικζσ πλυςίματοσ χεριϊν (ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν με ςαποφνι και νερό για 

τουλάχιςτον 20 δευτερόλεπτα, θ χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά τθν υγιεινι των 

χεριϊν). 

 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 χεροφλια, χειρολαβζσ κ.α., πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ μάςκασ, πριν και 

μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μάςκασ, πριν τθν τοποκζτθςθ και μετά τθν αφαίρεςθ 

των γαντιϊν, μετά τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ, πριν από το φαγθτό, πριν 

ακουμπιςουμε το πρόςωπο κτλ., πριν και μετά τθν βάρδια, πριν και μετά το 

διάλειμμα.  

 ε ποιεσ περιπτϊςεισ ςυνιςτάται θ χριςθ αντιςθπτικϊν αντί για πλφςιμο των 

χεριϊν (πχ. εάν τα χζρια δεν είναι εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

εναλλακτικά αλκοολοφχο διάλυμα).  

 τθ 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 (μάςκασ και γάντια). 

4. Κακοριςμόσ του μζγιςτου αρικμοφ επιβαινόντων 
Ο περιοριςμόσ του μζγιςτου επιτρεπτοφ αρικμοφ επιβατϊν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία.  

ε κάκε όχθμα πρζπει να αφινεται μία κζςθ κενι προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ και όλοι οι 

επιβαίνοντεσ να φοροφν μάςκα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ.  

Σο όριο αυτό κα ιςχφει ζωσ 15 Ιουνίου 2020 όπου κα επανεκτιμθκεί θ εφαρμογι του 

μζτρου και θ επιδθμιολογικι κατάςταςθ και ενδεχομζνωσ να ανακεωρθκεί.  

5. Διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ ςτο όχθμα  
Προμήθειεσ και εξοπλιςμόσ  

Επαρκείσ προμικειεσ ΜΑΠ πρζπει να υπάρχουν ςτο όχθμα που ςυμπεριλαμβάνουν: 

- Ιατρικι μάςκα  

- Γάντια μίασ χριςθσ 



- Προμικειεσ για τθν υγιεινι χεριϊν (αλκοολοφχο διάλυμα τουλάχιςτον 70% 

αικανόλθ για τρίψιμο των χεριϊν) 

- Χαρτομάντιλα 

- ακοφλα βιολογικοφ κινδφνου ι αςφαλείσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ για αςφαλι 

απόρριψθ μολυςματικϊν αποβλιτων 

Διαχωριςμόσ  

Εάν ζνασ επιβάτθσ αναπτφξει ςυμπτϊματα τθσ λοίμωξθσ COVID-19, προςπάκειεσ πρζπει να 

γίνουν για να ελαχιςτοποιθκεί θ επαφι μεταξφ επιβατϊν και του προςωπικοφ με το 

άρρωςτο άτομο. Αν είναι δυνατό, πρζπει να απομακρυνκεί από τουσ υπόλοιπουσ (2 μζτρα). 

Θα πρζπει ο αςκενισ να φορζςει ιατρικι μάςκα. Οι αςκενείσ ταξιδιϊτεσ κα πρζπει να 

παρζχονται με πλαςτικζσ ςακοφλεσ για τθν αςφαλι απόρριψθ των απορριμμάτων (π.χ. 

χρθςιμοποιθμζνεσ ιατρικζσ μάςκεσ και χαρτομάντιλα). 

Αναφορά φποπτου περιςτατικοφ και αποβίβαςη  

Ο οδθγόσ ι ο φορζασ εκμετάλλευςθσ του οχιματοσ κα πρζπει να ενθμερϊςει τθν αρμόδια 

υγειονομικι αρχι ςτο ςτακμό άφιξθσ για κάκε φποπτο περιςτατικό COVID-19 που 

εντοπίηεται τουριςτικό όχθμα. 

Η αποβίβαςθ και θ μεταφορά αςκενοφσ επιβάτθ ςε ιατρικι μονάδα κα αποφαςίηεται κατά 

περίπτωςθ. υνίςταται ο αςκενισ επιβάτθσ να φορά ιατρικι μάςκα και να περιμζνει ςτον 

ςτακμό ςε χϊρο προςωρινισ απομόνωςθσ μζχρι να μεταφερκεί ςτθν ιατρικι μονάδα. Εάν 

τζτοιοσ χϊροσ δεν είναι διακζςιμοσ, τότε ο αςκενισ ταξιδιϊτθσ κα πρζπει να περιμζνει ςε 

ζνα μζροσ ςτο ςτακμό ξεχωριςτά από τουσ υπόλοιπουσ (2 μζτρα). Αυτό κα αποφαςιςτεί 

από τθν αρμόδια αρχι βάςει αξιολόγθςθσ κινδφνου και διακζςιμων δυνατοτιτων. 

6. χζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ COVID-19 
Κάκε όχθμα πρζπει να αναπτφξει γραπτό ςχζδιο για τθ διαχείριςθ φποπτου περιςτατικοφ 

COVID-19, το οποίο κα περιγράφει τα εξισ:  

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) το ςχζδιο επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ςτο επόμενο ςτακμό 

ςχετικά με το φποπτο κροφςμα,  

γ) τθ διαδικαςία τθσ προςωρινισ απομόνωςθσ του ατόμου το οποίο κεωρείται ωσ φπoπτο 

κροφςμα COVID-19 μζχρι τθν αςφαλι μεταφορά του για ιατρικι διάγνωςθ (εξαςφάλιςθ 

φυςικοφ  αεριςμοφ, 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, και γαντιϊν από όποιον φροντίηει 

τον αςκενι (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) αεριςμόσ του οχιματοσ 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) τθ διαδικαςία αναφοράσ ςτθν αρμόδια αρχι του φποπτου περιςτατικοφ COVID-19.  



Για τθν εφαρμογι του γραπτοφ ςχεδίου πρζπει να οριςτεί ζνα αρμόδιο άτομο το οποίο κα 

ορίηεται ςτο γραπτό ςχζδιο και κα καταγράφονται τα ςτοιχεία του.  

Εάν κάποιοσ από τουσ επιβαίνοντεσ αναπτφξει ςυμπτϊματα ςυμβατά κα πρζπει να τεκεί ςε 

εφαρμογι το ςχζδιο.  

7. Επάρκεια και ορκι χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ  
Θα πρζπει να υπάρχουν επαρκείσ ποςότθτεσ αντιςθπτικϊν, απολυμαντικϊν, μζςων 

ατομικισ προςταςίασ και ειδϊν κακαριςμοφ.  

Θα πρζπει να υπάρχουν γραπτζσ οδθγίεσ για τθν ορκι χριςθ των μζςων ατομικισ 

προςταςίασ και το προςωπικό των οχθμάτων να ζχει γνϊςθ τθσ χριςθσ τουσ. 

Πλθροφορίεσ για τα μζςα ατομικισ προςταςίασ για τα μζλθ του πλθρϊματοσ των οχθμάτων 

και τθν ορκι χριςθ τουσ παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα 1. 

8. υςτάςεισ για το πλιρωμα και τουσ επιβάτεσ   
Χρήςη μέςων ατομικήσ προςταςίασ 

Η χριςθ υφαςμάτινθσ μάςκασ είναι υποχρεωτικι από το προςωπικό, τουσ πελάτεσ και κάκε 

άλλο άτομο το οποίο ειςζρχεται ςτα οχιματα.  

Η χριςθ γαντιϊν ςυνιςτάται κατά τον ανεφοδιαςμό καυςίμων, κακϊσ και άλλων 

διαδικαςιϊν που χρειάηεται να αγγιχκοφν επιφάνειεσ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιοφνται 

από πολλά άτομα και δεν υπάρχει κοντά εγκατάςταςθ για το πλφςιμο των χεριϊν αλλά 

οφτε και ςτακμόσ με αντιςθπτικά. Η τοποκζτθςθ και θ αφαίρεςθ των γαντιϊν κα γίνεται 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ορκισ εφαρμογισ τουσ, ενϊ τονίηεται ότι θ χριςθ γαντιϊν δεν 

υποκακιςτά το πλφςιμο των χεριϊν, πριν τθν τοποκζτθςθ και μετά τθν αφαίρεςθ τουσ 

πρζπει να εφαρμόηεται υγιεινι των χεριϊν.  

Ατομική υγιεινή  

Θα πρζπει να εφαρμόηεται θ υγιεινι των χεριϊν με ςαποφνι και νερό. Αν τα χζρια δεν είναι 

εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά αντιςθπτικό αλκοολοφχο 

διάλυμα περιεκτικότθτασ αλκοόλθσ 70%. Η χριςθ γαντιϊν δεν υποκακιςτά τθν υγιεινι των 

χεριϊν.  

τθν είςοδο των τουριςτικϊν οχθμάτων κα πρζπει να υπάρχουν διακζςιμα αντιςθπτικά.  

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, κα πρζπει να ζχει λθφκεί πρόνοια για τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό (χαρτομάντιλα ι 

χάρτινεσ πετςζτεσ και γάντια μιασ χριςεωσ, πλαςτικι ςακοφλα, κ.λπ.).  

Θα πρζπει να μθν αγγίηεται το πρόςωπο, θ μφτθ και τα μάτια.  

Κοινωνική απόςταςη 

Η κφρα του οδθγοφ ςυνιςτάται να παραμζνει κλειςτι και να τοποκετείται ειδικό διαφανζσ 

διαχωριςτικό πζταςμα μεταξφ του οδθγοφ και των επιβατϊν (Plexiglas ι άλλο ομοιογενζσ 

υλικό επαρκοφσ πάχουσ και ανκεκτικότθτασ). 

Για τα λεωφορεία και mini bus, θ είςοδοσ των επιβατϊν κα γίνεται αποκλειςτικά από τθ 

δεφτερθ πόρτα των οχθμάτων. Η αποβίβαςθ των επιβατϊν κα γίνεται από τθν τρίτθ πόρτα. 

ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει τρίτθ πόρτα, κα προθγείται αυςτθρά θ αποβίβαςθ και ςτθ 

ςυνζχεια κα ακολουκεί θ επιβίβαςθ των πολιτϊν. Για τα μικρά οχιματα ςυνίςταται οι 

επιβάτεσ να επιβιβάηονται από τισ πίςω πόρτεσ. 



Ο οδθγόσ ι ζνασ «υνοδόσ γραμμισ» μπορεί να βρίςκεται ςτθν μεςαία (δεφτερθ) κφρα του 

λεωφορείου, mini bus και θ παρουςία του ςτοχεφει ςτθν παρακολοφκθςθ εφαρμογισ των 

μζτρων κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ (χριςθ μαςκϊν, απολυμαντικοφ, μζγιςτοσ αρικμόσ 

επιβατϊν). 

Αναφορά παραβάςεων  

Οποιαδιποτε παράβαςθ των κανονιςμϊν κα πρζπει να αναφζρεται ςτον οδθγό του 

οχιματοσ. Άτομα που δεν ςυμμορφϊνονται με τουσ κανονιςμοφσ δεν πρζπει να 

επιβιβάηονται.  

9. Αεριςμόσ και κλιματιςμόσ  
υνιςτάται ο ςυνεχισ φυςικόσ αεριςμόσ των οχθμάτων. τθν περίπτωςθ κλειςτϊν 

οχθμάτων με μθ ανοιγόμενα παράκυρα όπου χρθςιμοποιείται κλιματιςμόσ κα πρζπει να 

απενεργοποιείται θ επανακυκλοφορία του αζρα. 

10. Κακαριότθτα και απολφμανςθ χώρων  
υνίςταται να γίνεται ςχολαςτικι και πλιρθσ απολφμανςθ των οχθμάτων μετά το τζλοσ τθσ 

βάρδιασ. Ο κακαριςμόσ με αντιςθπτικό των επιφανειϊν και των ςθμείων ςυχνισ επαφισ 

εντόσ των οχθμάτων (κυρίωσ χειρολαβζσ, χειρολιςκιρεσ και κακίςματα) ςυνίςταται να 

γίνεται μετά το πζρασ κάκε δρομολογίου.  

Σα ενοικιαηόμενα οχιματα πρζπει να πλζνονται και να απολυμαίνονται μεταξφ των 

χριςεων τουσ από διαφορετικοφσ πελάτεσ.   

11. Αποφυγι ςυναλλαγών δια ηώςθσ 
υνιςτάται να προτιμϊνται οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, οι παραγγελίεσ, οι αγορζσ 

υπθρεςιϊν και αγακϊν, εξοπλιςμοφ και να προτιμάται θ τθλεφωνικι ςυνεννόθςθ όςο αυτό 

είναι δυνατό. 
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12. Παραρτιματα  

Παράρτθμα 1 

ΤΝΟΨΗ ΤΝΙΣΩΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΣΟ ΠΛΗΡΩΜΑ 
Γενικζσ οδθγίεσ που πρζπει να εφαρμοςτοφν από όλο το προςωπικό ςε όλεσ τισ 

περιπτώςεισ ςτα μεταφορικά μζςα:  

 Ακολουκείςκε κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ τοποκζτθςθσ και αφαίρεςθσ ΜΑΠ/ βζλτιςτεσ 

πρακτικζσ για τα ΜΑΠ: 

o ΕΟΔΤ - COVID-19 – Οδθγίεσ για τθ χριςθ μάςκασ από το κοινό 

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/ 

o ΕΟΔΤ - ΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ(ΕΝΔΤΗ) ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΕΙ ΣΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf 

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/guidance-wearing-and-

removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings  

o 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 

o WHO guidance on mask management can be found here: 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-

community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-

the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

 Πραγματοποιείτε ςυχνι υγιεινι χεριϊν με ςαποφνι και νερό ι αλκοολοφχο 

αντιςθπτικό διάλυμα, ιδιαίτερα πριν τοποκετιςετε και αφοφ αφαιρζςετε τα ΜΑΠ. 

 Διαςφαλίςτε ότι ΜΑΠ μιασ χριςθσ και κάκε άλλο λερωμζνο αντικείμενο μίασ χριςθσ 

απορρίπτονται κατάλλθλα ωσ μολυςματικά απόβλθτα (π.χ. ςε ειδικι ςακοφλα για 

μολυςματικά απόβλθτα ι ςε πλαςτικι ςακοφλα με ςιμανςθ “biohazard”). 

 Διαςφαλίςτε ότι τα ΜΑΠ πολλαπλϊν χριςεων απολυμαίνονται ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) Σφποσ προςταςίασ  

Ιατρικι μάςκα 
1
 

 
©ECDC 

Προςταςία του αναπνευςτικοφ:  

 Προςτατεφει τον χριςτθ από πικανά μολυςματικά 
ςταγονίδια του αναπνευςτικοφ ςτο περιβάλλον 

 Προςτατεφει από τα εκπνεόμενα ςταγονίδια όταν 
φοριοφνται από αςκενείσ 

 Δεν απαιτεί δοκιμαςία για τθν καλι εφαρμογι τθσ  
(fit-testing) 

                                                           
1 

Ιαηρική μάζκα προζώποσ (γνωζηή και εως τειροσργική ή μάζκα για λοιπές ιαηρικές διαδικαζίες): 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. Χξεζηκνπνηνύληαη 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 Επξσπατθό Πξόηππν EN 14683: 
2014. 
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Γυαλιά (ι αςπίδα 
προςώπου) 

 
©ECDC 

Προςταςία ματιών:  

 Αποτρζπει τθν ζκκεςθ του βλεννογόνου ςτον ιό 

 Πρζπει να ταιριάηει με τα περιγράμματα του 
προςϊπου του χριςτθ και να είναι ςυμβατό 
με τθ μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ 
προςταςίασ 

Aδιάβροχθ ρόμπα 
μιασ χριςθσ με 
μακριά μανίκια 

 
©ECDC 

Προςταςία ςώματοσ:  

 Αποτρζπει τθ μόλυνςθ του ςϊματοσ 

 Μπορεί να είναι μθ αποςτειρωμζνθ (εκτόσ εάν 
χρθςιμοποιείται ςε αποςτειρωμζνο περιβάλλον, 
π.χ. χειρουργείο) 

 Εάν δεν είναι διακζςιμθ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
πλαςτικι ποδιά μιασ χριςθσ που φοριζται πάνω 
από μθ αδιάβροχθ ρόμπα 

Γάντια μίασ χριςθσ 

 
©ECDC 

Προςταςία χεριών:  

 Σα γάντια ζχουν διαφορετικζσ υφζσ, υλικά, 
χρϊματα, ποιότθτεσ και πάχοσ 

Μθ-ιατρικι μάςκα
(2 

(ι μάςκεσ «κοινότθτασ») 

 

 υγκρατεί ςε κάποιο βακμό τα ςταγονίδια του 
αναπνευςτικοφ του ατόμου που φοράει τθ μάςκα.  

 Δεν μπορεί να κεωρθκεί προςτατευτικό μζτρο του 
ιατρικοφ και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ζναντι 
του COVID-19. ε περίπτωςθ ςοβαρϊν ελλείψεων 
ΜΑΠ και εάν δεν διατίκενται ιατρικζσ μάςκεσ, οι 
μάςκεσ υφαςμάτων προτείνονται ωσ ζςχατθ λφςθ 
για το ιατρικό και το νοςθλευτικό προςωπικό  

  Να μθν χρθςιμοποιείται από τουσ εργαηόμενουσ 
ςτον τομζα τθσ υγείασ 

                                                           
2
 Με ιαηρικές μάζκες προζώποσ (ή μάζκες «κοινόηηηας»): πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο απηνδεκηνύξγησλ ή 

εκπνξηθώλ καζθώλ ή θαιύκκαηα πξνζώπνπ από ύθαζκα, άιια πθάζκαηα ή άιια πιηθά όπσο ραξηί. Δελ είλαη 
ηππνπνηεκέλα θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ή από επαγγεικαηίεο πγείαο 
(Επξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Ειέγρνπ Νόζσλ. Χξήζε κάζθαο πξνζώπνπ ζηελ θνηλόηεηα. Σηνθρόικε: ECDC; 

2020.) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf 
 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf
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Μζςα Ατομικισ 
Προςταςίασ (ΜΑΠ) 

Επιβάτεσ & 
πλθρώματα που 
δεν νοςοφν ι δεν 

εμφανίηουν 
ςυμπτώματα 

Προςωπικό 
ελζγχου κατά 
τθν επιβίβαςθ 

 

Χειριςτζσ 
τροφίμων 

Χειριςτζσ φορτίων 
& αποςκευών 

 

Προςωπικό 
κακαριςμοφ & 

απολφμανςθσ για 
τθν κακαριότθτα 
μετά από φποπτο 
ι επιβεβαιωμζνο 

κροφςμα (ςε 
περίπτωςθ που 

δεν υπάρχει 
κροφςμα 

εφαρμόηονται τα 
ςυνικθ μζτρα) 

Πλιρωμα 
ςυντιρθςθσ κατά τθν 

αντικατάςταςθ φίλτρων 
αζρα ςε μονάδεσ 

χειριςμοφ μετά από 
ζξαρςθ κρουςμάτων 

COVID-19  

 

Αςκενισ 
ταξιδιώτθσ 

Ιατρικό 
Προςωπικό 
κατά τθν είςοδο 

ςε χϊρο 
απομόνωςθσ 

φποπτου 
περιςτατικοφ 

Ή 
Παροχι άμεςθσ 

βοικειασ ςε 
φποπτο 

περιςτατικό 

Ιατρικι μάςκα  

 
©ECDC 

 χ χ  χ  χ χ 

Γυαλιά (ι αςπίδα 
προςώπου)  

©ECDC 

 χ   χ χ  χ 

Aδιάβροχθ 
ρόμπα μιασ 
χριςθσ με 
μακριά μανίκια 

 
©ECDC 

    χ χ  χ 

Γάντια μίασ 
χριςθσ 

 
©ECDC 

  χ  χ χ  χ 
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Ανκεκτικά γάντια 
(πάνω από τα 

γάντια μίασ 
χριςθσ)  

©ECDC     χ 

 

χ 

 
 

 

Μθ-ιατρικι 
μάςκα

 

(“υφαςμάτινθ 
μάςκα”) 

 

χ   χ     

Μπότεσ 
(Γαλότςεσ) 

 
©ECDC 

    χ χ  
 

Επιπλζον  οδθγίεσ   

Πραγματοποιείτε 
ςυχνι υγιεινι 
χεριϊν 
 

Πραγματποιείτε 
ςυχνι υγιεινι 
χεριϊν 
 
Χριςθ 
κερμομζτρων 
χωρίσ επαφι / 
κάμερεσ κερμικισ 
απεικόνιςθσ 
 
Περιοριςμζνθ 
ςυνζντευξθ / 
παρατιρθςθ 
 
Εάν είναι δυνατόν, 
χρθςιμοποιιςτε 
γυάλινο ι  
πλαςτικό 
διαχωριςτικό 

Δίχτυα μαλλιϊν 
 
Κακαρά ροφχα 
 
Παποφτςια εργαςίασ 
για μείωςθ 
ολίςκθςθσ 
 
Άλλα ΜΑΠ για 
κζματα αςφάλειασ 
ανάλογα με τθν 
εκτίμθςθ κινδφνου 
 
Πραγματοποιείτε 
ςυχνι υγιεινι 
χεριϊν 
 
Διατθριςτε 
απόςταςθ 
τουλάχιςτον 1 
μζτρου 

Πραγματοποιείτε 
ςυχνι υγιεινι χεριϊν 
 
Σα γάντια δεν 
απαιτοφνται εκτόσ 
εάν 
χρθςιμοποιοφνται 
για προςταςία από 
μθχανικοφσ 
κινδφνουσ 
 
 

Πραγματοποιείτε 
ςυχνι υγιεινι 
χεριϊν 
 
Διατθριςτε 
απόςταςθ 
τουλάχιςτον 1 
μζτρου 

Πραγματοποιείτε 
ςυχνι υγιεινι χεριϊν 
 

Πραγματοποιεί
τε ςυχνι 
υγιεινι χεριϊν 
 

Πραγματοποιεί
τε ςυχνι 
υγιεινι χεριϊν 
 

 

 


