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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Για την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των κλειστών δομών που
φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, λαμβάνονται τα ακόλουθα
μέτρα για τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και
κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτές:
α. Υποχρεούνται να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής καθώς και
τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων.
β. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και
εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα
και εξοπλισμό.
γ. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση των ασθενών/
φιλοξενούμενων για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων
συμβατών με τον κορωνοϊό CΟVID - 19 (πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια) δύο (2) φορές την ημέρα.
δ. Υποχρεωτικός προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος
για κορωνοϊό CΟVID - 19 σε όλους τους εργαζόμενους
των Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον
πέντε (5) ημερών ή προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι
στις μονάδες αυτές.
2. Σε κάθε Μ.Φ.Η. και κλειστή δομή που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες ορίζεται υπεύθυνος για τη διαχείριση περιπτώσεων υποψίας κρούσματος λοίμωξης CΟVID - 19
και διαπιστωμένων κρουσμάτων, ο επιστημονικός υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο διευθυντής
ή ο διοικητής ή ο πρόεδρος αυτού καθώς και ο αναπληρωτής του.
3. α. Το προσωπικό και οι εθελοντές των Μ.Φ.Η. και
των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες
υποχρεούται, με ευθύνη του υπευθύνου της παρ. 2, σε
καθημερινή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης.
β. O υπεύθυνος της παρ. 2 συλλέγει και εξετάζει σε
καθημερινή βάση τα ερωτηματολόγια της περ. α΄. Εφόσον από τις δοθείσες απαντήσεις διαπιστώσει περιπτώσεις υποψίας κρούσματος, ενημερώνει αμελλητί, για
τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία του ερωτηματολογίου,
τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας,
ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο
μέσο, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της
οικείας Περιφέρειας.
4. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές Μ.Φ.Η. που
επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών,
υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν την επάνοδό τους στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό CΟVID - 19
με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματο-
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φαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε δωρεάν
από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά
εργαστήρια.
Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των εργαζομένων/
εθελοντών στις Μ.Φ.Η. υποχρεούνται να ελέγχουν την
πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου,
πριν επιτραπεί στους εργαζόμενους η επάνοδος στους
χώρους ευθύνης τους. Τα δύο προηγούμενα εδάφια
εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζόμενους των
Μ.Φ.Η., οι οποίοι προσλαμβάνονται το πρώτον μετά τη
δημοσίευση της παρούσας, ώστε τουλάχιστον σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους
να έχουν υποβληθεί υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊό CΟVID - 19.
Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της,
ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος
φορέας, όπως υγειονομικές δομές περιφερειών, όπου
μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό CΟVID - 19.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Για το προσωπικό:
• Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό
(όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.
• Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού.
• Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού
από άτομο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.
• Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
o Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο.
o Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και επιδημιολογικά σημαντική
επαφή ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο επιπολασμό.
o Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, RT-PCR
testing δειγματοληπτικά ή/και μέσω δεξαμενοποίησης
δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10) εργαζόμενους
(sample pooling).
o Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) στην
δομή υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου του προσωπικού ανά εβδομάδα.
• Απομάκρυνση από την εργασία με την εμφάνιση συμπτωμάτων ή μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και διενέργεια test (απομάκρυνση για τουλάχιστον
επτά [7] ημέρες αν PCR θετικό).
• Πρόβλεψη για αντικατάσταση προσωπικού.
• Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της
μιας δομής.
Για τους φιλοξενούμενους:
• Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (κλινική αξιολόγηση, δύο διαδοχικά
test RT-PCR αρνητικά)
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• Έγκαιρη διάγνωση (ευαισθητοποίηση προσωπικού
για την αναγνώριση συμπτωμάτων, θερμομέτρηση - μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κ.λπ. ζωτικά δύο φορές
σε κάθε νοσηλευτική βάρδια).
• Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και
cohorting αν υπάρξουν περισσότερα του ενός.
• Προληπτικό RT-PCR τρόφιμους/φιλοξενούμενους
ανά μήνα μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου ή μέσω δεξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10)
φιλοξενούμενους (sample pooling).
• Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).
• Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις.
• Εξασφάλιση χώρου (μονόκλινο) για προσωρινή απομόνωση κρούσματος ή πιθανού κρούσματος.
Για τις δομές:
• Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης κρούσματος/πιθανού κρούσματος.
• Εξασφάλιση επάρκειας υλικών (απολυμαντικά κλπ.)
και μέσων ατομικής προστασίας.
• Αλκοολικά διαλύματα στα δωμάτια/κρεβάτια.
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• Διαθεσιμότητα χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους
τους χώρους.
• Διαθεσιμότητα οξυγόνου.
• Διαθεσιμότητα νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων
(υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος κάδος).
• Σύστημα επικοινωνίας με συγγενείς/επισκέπτες (sms,
διαδίκτυο, κ.λπ.).
• Σήμανση/πινακίδες/πόστερ (υπενθύμιση κανόνων
υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής του βήχα και του
φταρνίσματος, κ.λπ.).
• Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού και
απολύμανσης χώρων και επιφανειών - διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-giaton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresionygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/).
• Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό καθώς και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά
την χρήση των κλιματιστικών μονάδων (https://www.moh.
gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/
metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ CΟVID - 19 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1. Προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές
φιλοξενίας όλης της Επικράτειας αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της.
2. Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00
δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους οικογενειών ή
ομάδων των διαμενόντων στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών να μεταβαίνουν για την
κάλυψη των απαραίτητων αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι δυνατή
η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται
χωρίς να προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισμού στο
εκάστοτε μέσο. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων πραγματοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διοίκηση των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στα Κ.Υ.Τ. και στις εν λόγω
δομές μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς
και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός
και πέριξ της δομής για τους λόγους εφαρμογής του
ανωτέρου περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του. Κατόπιν επικοινωνίας με τους
αντίστοιχους φορείς και τα τοπικά τμήματα των διεθνών
οργανισμών είναι δυνατή η έκδοση ονομαστικής λίστας
προσωπικού των διεθνών οργανισμών, καθώς και των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δίνει το δικαίωμα εισόδου στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές. Για το χρονικό
διάστημα της παρ. 1 επισκέψεις ή δραστηριότητες που
δεν άπτονται της στέγασης, της σίτισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επωφελούμενων και
απαιτούν μετακίνηση εντός της περιμέτρου του περιορισμού επιτρέπονται κατόπιν άδειας της Διοίκησης του
Κ.Υ.Τ. και των δομών.
4. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών στους διαμένοντες στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων
χωρών, πρόσβαση δίδεται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης του Κ.Υ.Τ. και των δομών και σε ειδικό χώρο, όπου
αυτό είναι εφικτό. Οι εργαζόμενοι εντός του Κ.Υ.Τ. και
των δομών καλούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες
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προσωπικής υγιεινής και τα ατομικά μέτρα προστασίας
της υγείας τους, όπως αυτά αναφέρονται σε σχετικές
ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
5. Εντός της περιμέτρου των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αναπτύσσονται ειδικές
υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού CΟVID - 19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των Κ.Υ.Τ. και
των εν λόγω δομών.
6. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει
σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και
χρήσης τεχνικών φραγμών.
7. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται ως προς τις μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο πολιτών τρίτων χωρών
και ανιθαγενών, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων
προσφύγων ή τελούντων υπό καθεστώς επικουρικής
προστασίας, που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένα μέσα (όπως πλοία, αεροπλάνα, σιδηροδρομικές
αμαξοστοιχίες, λεωφορεία και αυτοκίνητα) για λόγους
δημόσιας ασφάλειας ή στο πλαίσιο προγραμμάτων στέγασης και μετεγκατάστασης των παραπάνω προσώπων
(όπως το HELIOS και το ΕΣΤΙΑ ΙΙ).
8. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας, εξαιρείται η είσοδος πολιτών τρίτων χωρών σε δομές ή Κ.Υ.Τ. στο πλαίσιο
οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ των περιφερειακών της υπηρεσιών, ήτοι δομών υποδοχής και
φιλοξενίας, εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
9. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι
εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου
(Π.Γ.Α.), που εδρεύουν εντός ή εκτός των ορίων των Κ.Υ.Τ.,
η λειτουργία των οποίων δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αναστολής εξόδου. Οι Διοικητές των Κ.Υ.Τ. και οι Προϊστάμενοι των Π.Γ.Α., σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο, κατά λόγο αρμοδιότητας
για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση
από και προς τις εγκαταστάσεις των Π.Γ.Α. του προσωπικού των Π.Γ.Α., των πολιτών τρίτων χωρών, των νομικών
παραστατών και συμβούλων αυτών, των μεταφραστών
και όποιου άλλου προσώπου υφίσταται απόλυτη ανάγκη
να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας
αναστέλλεται η τέλεση, με την παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και
πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους
και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων,
τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας τους, στο
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους
λατρείας εκτός των Μητροπολιτικών Ναών, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), και υπό την
προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου
ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο
(2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων
προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού CΟVID - 19. Οι θύρες εισόδου
και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές
και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον
χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους
θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους
θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής
εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως αναγκαίου
τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.
3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός
δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων,
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,
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ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που
προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών,
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και
οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες
ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η λατρευτική
ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να συνεχίζεται, κατά την κρίση του
Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του
επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση
ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος πλην της μοναστικής
αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της
μοναστικής αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός
ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση
δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα
τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού CΟVID - 19.
Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του
Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της
Ιεράς Κοινότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην
παρούσα. Με την ως άνω απόφαση απαγορεύεται η είσοδος όλων των επισκεπτών στη Χερσόνησο του Άθω ή
παρατείνεται ισχύουσα απαγόρευση κατά το αναγκαίο
χρονικό διάστημα. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο
Επικράτειας.
5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή
και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού
λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων
που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των
λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών
των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες
για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν
να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με
το πρώτο εδάφιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός
αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των
αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το
προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη
ιατρική μάσκα προστασίας.
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2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς
τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού
των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που
επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης
πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου
να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση - αποβίβαση και αναμονή
προς αποφυγή συνωστισμού.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V

Ȱ/Ȱ:………………………… (2)
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………….. (1)
ɅɆȰɂȸ ȵɅȻȲɃȿȸɇ ɅɆɃɇɈȻɀɃɉ ȾȰȻ ȰɁȰɇɈɃȿȸɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ (3)
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʄɸɶʖʉʅɹʆʉʐ: (4)
Ʉʆʉʅɲ:
Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏʌʊʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱ.ȴ.Ɉ. ɼ ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ:
ȰɌɀ:
ȴ/ʆʍɻ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:
T.K.:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ: (5)

ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏʌʊʎ:
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
ȵʃɷ. Ȱʌʖɼ:
ȴɃɉ:
Ʌʊʄɻ:

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
ȰɌɀ:

ȴɃɉ:

ȴ.ʆʍɻ:

Ʌʊʄɻ:

T.K.:

1. Ƀ/ȸ ………………………………………………………………………………………………………… (6)
ȶʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ:
ʏɻʆ ɲʋʊ 1-5-2020 Ʌʌɳʇɻ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɌȵȾ Ȱ’ 90),

ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʏɻʆ …..../…..../…….., ɻʅɹʌɲ ……………………… ʃɲɿ ʙʌɲ ………….…
ʍʏ……………………………………………………………………………….… ɸʋʀ ʏɻʎ ʉɷʉʑ ……..……………………….. ɲʌ. ……….. (7)
ȵʋɿɴɳʄʄʉʐʅɸ
ʍʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʊʖʌɸʉ, ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʑʗʉʐʎ ………………………………. ɸʐʌʙ (……………………..€), ɷɿʊʏɿ ʃɲʏɸʄɼʔɽɻ ʆɲ
........................................................................................................................................................................................................
............................(8), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ………………………………… (….) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ (9) ʃɲʏɳ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

59354

Τεύχος B’ 5350/05.12.2020

ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʏɸʍʍɲʌɲʃʉʍʏʉʑ ʏɸʏɳʌʏʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ 1.5.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɌȵȾ
Ȱ’ 90).
Ƀ ɅȰɆȰȲȰɈȸɇ (10)

Ƀ ȲȵȲȰȻɏɇȰɇ (11)

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȰɆɁȸɇȸɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ/ ɉɅɃȳɆȰɌȸɇ (12)

ɃȴȸȳȻȵɇ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ
1.
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ:
- Ɉʀʏʄʉʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ (ʋ.ʖ. ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌʉʄʀʏɻ, ȵʄʄɻʆɿʃɼ Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ, ȴ/ʆʍɻ ȱʅɸʍɻʎ ȴʌɳʍɻʎ Ȱʏʏɿʃɼʎ)
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
- Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ.
2.

Ȱʌɿɽʅɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲ/ɲ ɲʆɳ ʏʌʀɲ (3) ɲʆʏʀʏʐʋɲ.

3.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʔʌɳʍɻ «ȾȰȻ ȰɁȰɇɈɃȿȸɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ» ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.

4.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

5.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

6.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉ ɴɲɽʅʊʎ, ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ.

7.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ɻ ɻʅɹʌɲ, ɻ ʙʌɲ ʃɲɿ ʉ ʏʊʋʉʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ.

8.

Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʍɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

9.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.

10.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ ɼ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ Ɍʉʌɹɲ.

11.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

12.
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɳʌʆɻʍɻʎ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ ȵȿȵȳɍɃɀȵɁɃ
1.
Ɉʉ ɲʆʏʀʏɿʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸʋʀɷʉʍɻʎ ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʅɹʍʘ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ (e-ʋɲʌɳɴʉʄʉ) ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ, ɸʀʏɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ https://www.gsis.gr/e-paravolo (Ɍʉʌɹɲʎ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȴɻʅʊʍɿʉ/Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ ʋɲʌɳɴʉʄɲ), ɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ Ʌʉʄɿʏʙʆ (Ⱦ.ȵ.Ʌ.) ɼ ʏɿʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ɼ ʏɿʎ ʃɲʏɳ
ʏʊʋʉʐʎ ȴ.Ƀ.ɉ. Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʋʉʐ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ
ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ.
2. Ƀ ʋɲʌɲɴɳʏɻʎ ɹʖɸɿ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋʀɷʉʍɻʎ
ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ, ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʏɿʎ ɹɶɶʌɲʔɸʎ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉʆ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɼ ʏɻʎ ɲʌʖɼʎ ʅʊʆʉ ɷɿɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ :
…….…………………............, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ (1).
3. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɳʌʉɷʉ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɶɿɲ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ, ʏʉ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ. ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏʉʐ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ, ʊʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ.
4. ȸ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʘʆ ɹɶɶʌɲʔʘʆ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ ɷɸʆ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ/ʔʉʌɹɲ, ʊʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ȱʌʖɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȰɌɀ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 1ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 2ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ
ɸʐʌʙ

ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ
ɻʅɹʌɸʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ
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Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌɿʍʏɸʀ ɻ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɷɿɲʍʋʉʌɳ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ SARS-CoV-2 ʃɲɿ ʆɲ ʅɸɿʘɽɸʀ
ʉ ɷʐʆɻʏɿʃʊʎ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ɶɿɲ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɀʉʆɳɷɲ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ʄʉɿʋɹʎ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʍʏɻ ɀʉʆɳɷɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷʉʅɹʎ ʃɲɿ ʏʉ ʉɿʃɸʀʉ

Ɉʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ ʍʐʆɸʌɶɳʍʏɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ʃɲʏɳ ʏʉ ʍʐʆʏʉʅʊʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʋɿɽɲʆʙʆ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɻ ɸʃɷɼʄʘʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɀɌȸ
ʃɲɿ ʏʘʆ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ.

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɶɿɲ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ SARS-CoV-2,
ʏɲ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆɲ ɳʏʉʅɲ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɿʎ ʋʄɹʉʆ ɸʐɳʄʘʏɸʎ ʉʅɳɷɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ ʃɲɿ
ɸʋɿʋʄʉʃʙʆ, ʉɿ ɷɸ ʅʉʆɳɷɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʉɿ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ɸʐʋɲɽɸʀʎ
ʉʅɳɷɸʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʖʙʌʉʐʎ ʅɸ ʐʗɻʄʊ ʃʀʆɷʐʆʉ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏɻʎ ʄʉʀʅʘʇɻʎ. ȴɸɷʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʐʇɲʆʊʅɸʆɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ SARS-CoV-2 ʃɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏɻʎ ʅɸɶɳʄɻʎ
ɸʐɲʄʘʏʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ, ɻ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ
ʋʉʐ ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆ ʍʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʃɲɿ ɲʋʉʏʌʉʋɼ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ɲʌʖʙʆ.

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ
ȸ ɸʋɿʃʌɲʏʉʑʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆ ʅɹʍʘ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ʋʉʐ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍʏʉ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19, ɹʖɸɿ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ. ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɸ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɹʆʆʉʅɻ ʏɳʇɻ ʃɲɿ ʏɿʎ ȴɻʅʊʍɿɸʎ Ȱʌʖɹʎ ɻ
ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʋɸʀɶʉʐʍɲ ɲʆɳɶʃɻ ʄɼʗɻʎ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʔʐɶɼʎ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
COVID-19 ʃɲɿ ɻ ɲʆɳɶʃɻ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ.
ɉʔʀʍʏɲʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ɲʆɳɶʃɻ, ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʃɲɿ ʍʐʄʄʉɶɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɸʋʉʅɹʆʘʎ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ɹɶʃɲɿʌɻ ɷɿɳɶʆʘʍɻ ʋɿɽɲʆʙʆ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ.

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ:
ɈȸȿȵɌɏɁɃ (ʃɿʆɻʏʊ/ʍʏɲɽɸʌʊ):
Ⱥȵɇȸ:

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 1
ȵɁɈɉɅɃ –ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃ ȴȸȿɏɇȸɇ ɉȳȵȻȰɇ ȵɆȳȰȷɃɀȵɁɃɉ ɇȵ ɀ.Ɍ.ȸ. ȾȰȻ ȾȿȵȻɇɈȵɇ ȴɃɀȵɇ ɅɃɉ ɌȻȿɃɂȵɁɃɉɁ ȵɉɅȰȺȵȻɇ ɃɀȰȴȵɇ
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ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏɻʎ ɀ.Ɍ.ȸ. ɼ ʏɻʎ ʃʄɸɿʍʏɼʎ ɷʉʅɼʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ.
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏɻʎ ɀ.Ɍ.ȸ. ɼ ʏɻʎ ʃʄɸɿʍʏɼʎ ɷʉʅɼʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ.
3
ȵɳʆ ɻ ɀ.Ɍ.ȸ. ɼ ɻ ʃʄɸɿʍʏɼ ɷʉʅɼ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ ɷɸʆ ɹʖɸɿ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ ʆɲ ʉʌʀʍʉʐʆ ʋʌʊʍʘʋʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ.

2
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1

ɉɅȵɉȺɉɁɃɇ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ
Ɉʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ ɸʀʆɲɿ ɲʋʊ ʃʉɿʆʉʑ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʏɻ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ
ʃɲɿ ʏɻ ɀʉʆɳɷɲ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ «…….» 1 ɼ ʏɻʆ ʃʄɸɿʍʏɼ ɷʉʅɼ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ
«……»2.
ɇȾɃɅɃɇ - ȰɁȰȳȾȰȻɃɈȸɈȰ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ - ɁɃɀȻɀȸ ȲȰɇȸ
Ƀɿ ʍʃʉʋʉʀ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɸʇɼʎ
1. ȸ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
2. ȸ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɀɌȸ ʃɲɿ ʏɿʎ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ
ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ.
ȸ ʆʊʅɿʅɻ ɴɳʍɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ɹʆʆʉʅɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ.
ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰ ȴȵȴɃɀȵɁɏɁ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ ɍȰɆȰȾɈȸɆȰ
Ʌʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ʍɲʎ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɻ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ, ɻ ȳɸʆɿʃɼ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ, ɻ
Ƀɿʃɸʀɲ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʃɲɿ ʉ ȵ.Ƀ.ȴ.ɉ.
Ɉʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ ɽɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʏɸʀ ʏɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɹʎ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎ ɹʖʉʐʆ ɲʆʘʆʐʅʉʋʉɿɻɽɸʀ (ɷɻʄɲɷɼ ɹʖʉʐʆ ɷɿɲɶʌɲʔɸʀ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʎ).
ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ
ȳɿɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍɲʎ ʅʋʉʌɸʀʏɸ
ʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɼʍɸʏɸ ʅɸ ʏʉʆ ɉʋɸʑɽʐʆʉ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
………..3 .
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɹʖɸʏɸ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸʏɸ ɲʀʏɻʅɲ ɶɿɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻ,
ɷɿʊʌɽʘʍɻ, ʏɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʍɲʎ ɲʔʉʌʉʑʆ, ʆɲ ɲʆʏɿʏɲʖɽɸʀʏɸ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ
ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸʏɸ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʍʏɻʆ Ȱʌʖɼ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɍɲʌɲʃʏɼʌɲ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ȸ ɲʋɳʆʏɻʍɼ ʍʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɷʐʆɲʏɼ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ɽɲ
ʍʐʅɴɳʄɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʍʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆɲɷɹʄʔʘʆ.

ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ, ʉ ʃɳɽɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʃɲɿ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʏʉ ɲʃʊʄʉʐɽʉ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʍɸ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɴɳʍɻ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
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Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ʌʐʌɸʏʊʎ (37,8 ° C ɼ ʐʗɻʄʊʏɸʌʉʎ)
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ȳɼʖɲʎ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ ȴʑʍʋʆʉɿɲ ɼ ɷʐʍʃʉʄʀɲ ʍʏɻʆ ɲʆɲʋʆʉɼ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ʌʉʆʊʄɲɿʅʉʎ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ȱʋʙʄɸɿɲ ɶɸʑʍɻʎ ɼ ʊʍʔʌɻʍɻʎ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ɇʀɶɻ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ʌʉʆʉʃɹʔɲʄʉʎ ɼ ʅʐʁʃʉʀ ʋʊʆʉɿ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ɂɲʐʏʀɲ, ɷɿɳʌʌʉɿɲ, ɹʅɸʏʉʎ
Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɹʌɽɸɿ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍʀɲɺɸ
ʃɳʋʉɿʉ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸ ʃɳʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʐʏɳ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʔɼ ʍɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɹʌɽɸɿ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɷɿɲɶʆʙʍʏɻʃɸ
ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɸʌɶɲʍʏɸʀ ʍɸ ʃʉʆʏɿʆɼ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɼ ʅʉɿʌɲʍʏɼʃɲʏɸ ʏʉ
ʀɷɿʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʅɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɸʀʖɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɸʀ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
(COVID-19);
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
ȶʖɸʏɸ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʍɸ ɸʇɹʏɲʍɻ ɶɿɲ COVID-19 ʃɲɿ ɲʆɲʅɹʆɸʏɸ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
ȶʖɸʏɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɸʀ ɽɸʏɿʃʊʎ/ɼ ʍʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ (COVID-19) ɼ ɸʀʆɲɿ
ʋɿɽɲʆʊʆ ʆɲ ɸʀʍʏɸ ɽɸʏɿʃʊʎ/ɼ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ɼ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɳ
ʍɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ

ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ
Aʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸʏɸ ɼ ɹʖɸʏɸ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍɸɿ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɲʋʊ ʏɲ
ɲʃʊʄʉʐɽɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ; (Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʋɳʌʏɸ ʏɻ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ ʍɲʎ ʋʌɿʆ ɲʋɲʆʏɼʍɸʏɸ ʍɸ
ɲʐʏɼʆ ʏɻʆ ɸʌʙʏɻʍɻ.)

ʋʉʐ ɽɸʘʌɸʀʏɸ ʊʏɿ ʅɸ ʏɿʎ ɸʆɹʌɶɸɿɹʎ ʅɲʎ ʋʌʉʍɴɳʄʉʐʅɸ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɳ ʍɲʎ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ.
Ɉɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɳ ʍɲʎ ʅʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ʏɲ ɲʍʃɼʍɸʏɸ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲʎ ɲʀʏɻʍɻ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
https://www.dpa.gr
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Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ʏɲʇɿɷɹʗɸɿ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʎ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
8 Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɹʌɽɸɿ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɸʀʖɸ ʏɲʇɿɷɹʗɸɿ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʎ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
9 Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ʏɲʇɿɷɹʗɸɿ ʅɸ ɲʍɽɸʆɼ ɲʋʊ COVID-19 ʍɸ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʅɹʍʉ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
10 Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ʋɲʌɸʐʌɸɽɸʀ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʐʗɻʄʉʑ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ʍʐɶʖʌʘʏɿʍʅʉʑ (ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ,ʐʋɲʀɽʌɿɸʎ ɲɶʉʌɹʎ ʃʄʋ);
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
11 ȶʖɸʏɸ ʃɳʆɸɿ ʏɸʍʏ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ SARS-CoV-2 ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ ʍɲʎ
ɲʋʊ ʏɲʇʀɷɿ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ

ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʆɲ ɹʖɸʏɸ ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ COVID-19. Ƀɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʏɻʌɻɽʉʑʆ ʘʎ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎ.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ:

12 ɉʋɳʌʖɸɿ ʃɳʋʉɿʉʎ ʄʊɶʉʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʋɿʍʏɸʑɸʏɸ ʊʏɿ ɷɿɲʏʌɹʖɸʏɸ ʐʗɻʄʊʏɸʌʉ ʃʀʆɷʐʆʉ ʆɲ
ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ɼ ʃɿʆɷʐʆɸʑɸʏɸ ɲʋʊ ʍʉɴɲʌɹʎ ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ɸɳʆ
ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19; ȵɳʆ "ʆɲɿ", ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ɸʇɻɶɸʀʍʏɸ ɸʆ
ʍʐʆʏʉʅʀɲ.
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Φ.Η.
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οδηγίες για το προσωπικό:
1. Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.
2. Επιβάλλεται η τήρηση των βασικών προφυλάξεων
σε όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού, ακόμα και
εκτός της δομής (π.χ. κατά την προσέλευση ή αποχώρηση με μέσα μαζικής συγκοινωνίας).
3. Ομαδοποίηση προσωπικού και ανάθεση φροντίδας
συγκεκριμένων δωματίων/φιλοξενουμένων για την κάθε
ομάδα χωρίς αλλαγές από μέρα σε μέρα.
4. Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού
σχετικά με την χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού από εκπαιδευτή που έχει οριστεί για τον σκοπό
αυτό. Επίσης ενθαρρύνεται η συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης πάνω στο
αντικείμενο.
5. Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού με διαλέξεις, ηχητικά μηνύματα, τηλεφωνικά sms κ.λπ.
6. Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
i. Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο και διατήρηση των μετρήσεων σε αρχείο,
ii. Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και έκθεση στον SARS-CoV-2 ή
ύποπτο κρούσμα ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο
επιπολασμό,
iii. Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, περιοδικό
RT-PCR testing δειγματοληπτικά και με δεξαμενοποίηση
δειγμάτων από 5 εργαζόμενους (sample pooling), σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ,
iv. Υποχρεωτικό test στο προσωπικό που επανέρχεται
στην εργασία μετά από άδεια απουσίας μεγαλύτερη των
πέντε (5) ημερών,
v. Σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα στην δομή,
υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου του προσωπικού
ανά εβδομάδα μέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης του τελευταίου κρούσματος.
7. Απομάκρυνση από την εργασία άμεσα μετά την
εμφάνιση συμπτωμάτων και διενέργεια RT-PCR test: σε
περίπτωση θετικού PCR test για Covid - 19, απομάκρυνση από την εργασία για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες.
8. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα: καραντίνα επτά (7) ημερών και
διενέργεια test πριν την επιστροφή.
9. Τήρηση των αποστάσεων όπου αυτό είναι εφικτό,
με αποφυγή ομαδικών διαλειμμάτων ή συγχρωτισμού
σε καντίνες, εντευκτήρια κ.λπ.
10. Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της
μιας δομής καθώς και σε άλλες δομές φιλοξενίας (ξενοδοχεία) ή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οδηγίες για τους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους:
1. Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (υποχρεωτική η κλινική αξιολόγηση
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και αρνητικό test RT-PCR που έχει πραγματοποιηθεί τις
τελευταίες 48 ώρες πριν την μεταφορά).
2. Χωροταξικός διαχωρισμός φιλοξενουμένων ανάλογα με το αν χρήζουν αυξημένης φροντίδας ή είναι
περιπατητικοί.
3. Απαγόρευση εξόδου των φιλοξενουμένων στις περιόδους που απαγορεύονται τα επισκεπτήρια.
4. Προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του Covid - 19
μέσω ενεργητικής επιτήρησης όλων των φιλοξενουμένων (θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση του
προσωπικού για αναγνώριση των συμπτωμάτων και
να διενεργείται θερμομέτρηση - μέτρηση κορεσμού
αιμοσφαιρίνης κλπ ζωτικά σημεία, 1-2 φορές σε κάθε
νοσηλευτική βάρδια).
5. Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και
cohorting (νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο) αν υπάρξουν
περισσότερα του ενός κρούσματα.
6. Προληπτικός περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος
με RT-PCR στους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους με
δεξαμενοποίηση δειγμάτων από 5 φιλοξενούμενους
(sample pooling) σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ.
7. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα πρέπει
να ακολουθήσει ιχνηλάτηση με δειγματοληψία για test
Covid - 19 με RT-PCR σε όλους τους φιλοξενούμενους.
8. Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).
9. Χρήση μη ιατρικής (προστατευτικής) μάσκας σε
όσους είναι περιπατητικοί και εφ’ όσον το επιτρέπει η
νευρολογική/αναπνευστική τους κατάσταση
10. Λήψη γεύματος/δείπνου κλπ στο δωμάτιο του φιλοξενούμενου, εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν
να τηρηθούν οι αποστάσεις.
Οδηγίες για τις δομές (διοίκηση):
1. Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κρούσματος/
πιθανού κρούσματος:
i. Σχέδιο αντιμετώπισης μεμονωμένων κρουσμάτων
Covid - 19 σε φιλοξενούμενους.
ii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε
φιλοξενούμενους - διερεύνηση δυνατότητας έστω και
προσωρινής νοσηλείας περιπτώσεων Covid - 19 με ήπια
ή και καθόλου συμπτωματολογία.
iii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε
προσωπικό - σχέδιο αντικατάστασης προσωπικού - λειτουργίας με μειωμένο προσωπικό - διερεύνηση δυνατότητας άμεσης εξασφάλισης προσωπικού από ΕΟΔΥ.
2. Άμεση ενημέρωση ΕΟΔΥ (τηλ 210-5212054) σε περίπτωση διάγνωσης κρούσματος Covid - 19 σε φιλοξενούμενο/τρόφιμο ή σε προσωπικό.
3. Εμβολιασμός των φιλοξενουμένων έναντι γρίπης
και όλων των προβλεπομένων εμβολίων σύμφωνα με
την ηλικία τους και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4. Καθιέρωση πολιτικής χορήγησης αναρρωτικών αδειών προσωπικού, ακόμα και με ελάχιστα συμπτώματα.
5. Εξασφάλιση καθημερινής επάρκειας αλλά και ικανού
αποθέματος υλικών (απολυμαντικά, αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα, κάδοι, σάκοι απορριμμάτων, κ.λπ.)
καθώς και μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες
απλές χειρουργικές, μάσκες υψηλής αναπνευστικής
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προστασίας FFP2/FFP3, προσωπίδες, προστατευτική
ενδυμασία, αδιάβροχη ποδιά, ποδονάρια).
6. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας παροχής οξυγόνου ή
φιαλών οξυγόνου στα δωμάτια των φιλοξενουμένων.
7. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος
κάδος).
8. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου (κενό μονόκλινο
με εύκολη πρόσβαση και ει δυνατόν σε απομόνωση σε
σχέση με τα υπόλοιπα δωμάτια) για προσωρινή απομόνωση βεβαιωμένου ή πιθανού κρούσματος Covid - 19.
9. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλου του απαραίτητου
εξοπλισμού για το δωμάτιο νοσηλείας (θερμόμετρο, πιεσόμετρο, παλμικό οξύμετρο, ακουστικά, μόνιτορ παρακολούθησης, φιάλη οξυγόνου αν δεν υπάρχει δίκτυο παροχής, ποδοκίνητος κάδος απορριμμάτων και σάκοι απορριμμάτων).
10. Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού σε κάθε βάρδια, για την πιθανότητα εφαρμογής
φροντίδας σε Covid - 19 (+) ασθενή.
11. Τοποθέτηση αλκοολικών διαλυμάτων σε όλα τα
δωμάτια όπου αυτό είναι εφικτό ή σε διαδρόμους που
επιβλέπονται.
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12. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
13. Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας με φιλοξενούμενους/συγγενείς/επισκέπτες (SMS, Skype, διαδίκτυο,
κ.λπ.).
14. Σήμανση - ανάρτηση πινακίδων/πόστερ (για υπενθύμιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής
του βήχα και του φταρνίσματος, κ.λπ.).
15. Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και επιφανειών - διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.
gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choronparochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-stonio-sars-cov-2/).
Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό καθώς και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά
την χρήση των κλιματιστικών μονάδων (https://www.moh.
gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/
metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2020
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