
Πρωτόκολλα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων + Kit + 

εκπαιδεύσεις 

Πρωτόκολλα που εξελίσσονται ανάλογα με την αξιόλογηση της κατάστασης. 

Πρωτόκολλα εισόδου: 

-Η πρόσβαση στο κτήριο γίνεται αποκλειστικά από την κύρια είσοδο, η είσοδος της Δροσίνη 

καταργείται. 

-Μια διαλογή γίνεται στη είσοδο που επιτρέπει ή όχι την πρόσβαση στο εσωτερικό του 

σχολείου στους συναδέλφους , στους μαθητές, στους διανομείς και στους γονείς κατόπιν 

ραντεβού. 

-Η είσοδος των μαθητών διευκολύνεται από την τοποθέτηση τριων σειρών σεβόμενοι την 

απαραίτητη απόσταση του 1,5 μέτρου ανάμεσα τους. 

 

Πρωτόκολλο διαλογής: 

-Η απολύμανση των χεριών γίνεται με αντισηπτικό τζελ χεριών σεβόμενοι τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ. 

-Ο μαθητής ή ο επισκέπτης σκοθπίζει το μέτωπό του με ένα χαρομάντηλο. 

-Ελέγχεται η θερμοκρασία του διατηρώντας μία απόσταση ενός μέτρου. Η θερμοκρασία 

πρέπει να είναι κατώτερη του 37,3  C. 

-Πραγματοποιείται το «γρήγορο ερωτηματολόγιο της διαλογής» κι άν οι απαντήσεις 

ταιριάζουν με το πρωτόκολλο, τότε το άτομο μπορεί να περάσει στο εσωτερικό του κτηρίου. 

-Εαν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 37,2 το άτομο οδηγείται στο χώρο αναμονής και 

περιμένουμε μερικά λεπτά για να του ξαναπάρουμε την θερμοκρασία. 

 

Ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο διαλογής: 

-Ταξίδεψες εκτός Ελλάδος τις τελευταίες 15 μέρες; 

-Ήρθες σε επαφή διαγνωδμένο κρούσμα τον τελευταίο μήνα; 

-Είχες πυρετό τις τελευταίες 5 μέρες; 

-Εχεις: 

Βουλωμένη μύτη; 

Πονόλαιμο; 

Βήχα; 

Διάρροιες; 



Πονοκέφαλο; 

Αγευσία ή αοσμία; 

Δυσκολία αναπνοής; 

Ασυνήθιστη κούραση; 

Μυοσκελετικούς πόνους; 

 

Πρωτόκολλο ιατρείου: 

Οποιοδήποτε άτομο που χρειάζεται να επισκεφθεί το ιατρείο περνά πρώτα από το 

παράρτημά τουούτως ώστε να δαιγνωστεί οποιοσδήποτε πυρετός ή σύμπτωμα που 

προκαλεί υποψία για Covid-19. 

Εαν ένας υπάλληλος ή ένας μαθητής έχει κάποια υπόνοια για την υγεία του, επισκέφτεται το 

παράρτημα του ιατρείου. 

-Οποιοσδήποτε ενεργός ύποπτος απομονώνεται περιμένοντας της επιστροφή στο σπίτι από 

τους γονείς του στην κεντρική είσοδο, σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο( δεν επιτρέπεται 

η επιστροφή στο σπίτι με τα ΜΜΕ ή με ταξί).  

Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά από την κεντρική είσοδο, όπου οι νοσηλευτές φέρνουν 

το παιδί. 

 

Πρωτόκολλο καθαριότητας: 

Μια ολοκληρωμένη απολύμανση από ειδικευμένη εταιρεία του χώρου πραγματοποιήθηκε 

στις 8 Μαίου. 

 Ενα πλάνο καθαριότητας έχει  δομηθείκαι διαμορφωθεί για τους χώρους  του σχολείου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Προσδιορισμός της κατάρτησης που πρέπει να γίνει: 

Σχέδιο εκπαίδευσης πρόληψης και ελέγχου των λοιμόξεων με πράξεις φραγμού: 

Σύνολο που προσωπικού: 

-Διαχείριση του χώρου(απαντήσεις στις ερωτήσεις και διαθεσιμότητα για την υποστήριξη 

αποφάσεων). 

-Βοήθεια στην δημιουργία ενός χώρου συνεδριάσεων. 

-Χρήση του kit καθαριότητας. 

-Λειτουργία μέσω “Buddy/ φύλακας άγγελος”ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που μπορεί να 

γνωρίζουν οι παιδαγωγοί για την αλλαγή συμεριφορών. 

.Ομάδα Σχολικής Ζωής: 



-Προώθηση της υγείας, διαχείριση των αποστάσεων(τεντωμένα χέρια, κ.α...) 

- Προώθηση της υγείας χρήση αντισηπτικού τζελ(12345,12345...) 

- Προώθηση της υγείας μάσκες 

-Ερωτηματολόγιο διαλογής και έλεγχος της θερμοκρασίας 

. Εκπαιδευτικοί για τους μαθητές: 

--Προώθηση της υγείας, διαχείριση των αποστάσεων(τεντωμένα χέρια, κ.α...) 

- Προώθηση της υγείας χρήση αντισηπτικού τζελ(12345,12345...) 

- Προώθηση της υγείας μάσκες 

-Προώθηση της υγείας “Buddy/ φύλακας άγγελος” 

     Πρόταση του “Kit των εκπαιδευτικών” 

Αυτό το Kit παραμένει στην τάξη σε συνεργασία της τεχνικής ομάδας με το ιατρείο. Επιτρέπει 

την διασφάλιση της Πρόληψης κα του Ελέγχου των λοιμόξεων  μέσα στην τάξη 

Περιέχει ένα κουτί πλαστικό το οποίο έχει μέσα: 

-Ενα αντισηπτικό τζελ χεριών, 

-ενα πακέτο χειροπετσέτες, 

-ενα σπρέυ SURFANIOS το οποίο ανανεώνεται κάθε εβδομάδα από τους νοσοκόμους, 

-μάσκα μίας χρήσης μέσα σε συσκευασία. 

 

Χρήση: 

-Το αντισηπτικό τζελ χρησιμοποιείται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας(είσοδος /έξοδος από 

την τάξη,κα ). 

-Το χαρτί και το SURFANIOS επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς τον καθαρισμό των 

χρησιμοποιημένων επιφανειώνπριν ή και μετά την είσοδο τους(γραφείο, πληκτρολόγιο, κα). 

-Η μάσκα είναι χρήσιμη για τον μαθητή που ενδεχομ΄νως θα παρουσιάσει κάποια 

συμπτώματα σχετικά με τον Covid-19 μέχρι την άφιξη του στο ιατρείο. 

Αυτό το Kit μπορεί να δοθεί ονομαστικά και σε άλλους χρήστες όπως για παράδειγμα το CDI. 

 


