ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ COVID-19 ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΕΛΕΧΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟΤ SARS-CoV-2
Οδθγίεσ για ξενοδοχείο ςε καραντίνα

O ιόσ SARS-CoV-2 ανιχνεφκθκε πρϊτθ φορά το Δεκζμβριο του 2019 ςτθν περιοχι Γιουχάν τθσ Κίνασ και
ζκτοτε ζωσ ςιμερα ζχει διαςπαρεί ςε πολλζσ χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο. Αποτελεί ζνα νζο ςτζλεχοσ
κορωνοϊοφ, που μζχρι τότε δεν είχε απομονωκεί ςτον άνκρωπο, και θ λοίμωξθ αναπνευςτικοφ που
προκαλεί ονομάςτθκε COVID-19.

Ποιοσ είναι ο τρόποσ μετάδοςθσ;
Ο ιόσ μεταδίδεται από άνκρωπο ςε άνκρωπο κυρίωσ μζςω του αναπνευςτικοφ με ςταγονίδια από το
φτζρνιςμα, το βιχα ι τθν ομιλία. Επίςθσ, μπορεί να μεταδοκεί μζςω επαφισ με επιφάνειεσ πρόςφατα
μολυςμζνεσ με ςταγονίδια, αν δεν τθροφνται τα μζτρα υγιεινισ των χεριϊν.

Πότε μια περίπτωςθ τθσ νόςου κεωρείται περιςςότερο μεταδοτικι;
Ζνα περιςτατικό κεωρείται περιςςότερο μεταδοτικό όταν εμφανίηει ςυμπτϊματα, αλλά δυνθτικά κα
μποροφςε να μεταδίδει τθ λοίμωξθ και 1-4 θμζρεσ πριν τθν εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων. Η κφρια
μετάδοςθ ςυμβαίνει κατά τθν ςυμπτωματικι φάςθ. Το περιςτατικό κεωρείται ότι δεν είναι πλζον
μεταδοτικό ζνα 24ωρο μετά τθν αποδρομι των ςυμπτωμάτων.

Ποια είναι τα ςυμπτϊματα τθσ COVID-19 λοίμωξθσ;
Τα κφρια ςυμπτϊματα τθσ νόςου περιλαμβάνουν τα κατωτζρω: Πυρετόσ, ξθρόσ βιχασ και καταβολι.
Μερικοί εμφανίηουν πονόλαιμο, αρκραλγίεσ / μυαλγίεσ και ρινικι ςυμφόρθςθ. Τα ςυμπτϊματα είναι
ςυνικωσ ιπια και περίπου το 80% των αςκενϊν αναρρϊνουν χωρίσ ανάγκθ ειδικισ κεραπείασ.

1
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΌ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ
Δ/ΝΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ & ΑΠΟΚΡΙΗ
TMHMA ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
Σηλ. 2105212054, 1135, www.eody.gov.gr

Ποιοι αςκενείσ κινδυνεφουν περιςςότερο να εμφανίςουν ςοβαρι νόςο;
Μερικοί αςκενείσ εμφανίηουν δφςπνοια (δυςκολία ςτθν αναπνοι) και πικανϊσ πνευμονία, που
χρειάηεται νοςθλεία ςε νοςοκομείο. Τα άτομα, που ανικουν ςε ομάδα υψθλοφ κινδφνου (π.χ.
θλικιωμζνοι, καρδιοπακείσ, άτομα με ςακχαρϊδθ διαβιτθ, θπατοπάκειεσ ι πνευμονοπάκειεσ), είναι
πικανότερο να εμφανίςουν ςοβαρι νόςο.

Γενικά μζτρα πρόλθψθσ μετάδοςθσ τθσ λοίμωξθσ COVID-19
υςτινεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου καλόσ εξαεριςμόσ, κακϊσ και εφκολθ πρόςβαςθ
ςε τρεχοφμενο νερό και ςαποφνι, ϊςτε να τθροφνται οι κανόνεσ υγιεινισ.
1. Πρϊτθ γραμμι άμυνασ κατά των λοιμϊξεων είναι θ προςεκτικι υγιεινι των χεριϊν. Συνιςτάται
ςυχνό πλφςιμο των χεριϊν με ςαποφνι και νερό. Aν τα χζρια δεν είναι εμφανϊσ λερωμζνα, μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά αλκοολοφχο διάλυμα (πχ οινόπνευμα 70οC). Η χριςθ γαντιϊν δεν
υποκακιςτά το πλφςιμο των χεριϊν.
2. Σχολαςτικι τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ όπωσ:
 κάλυψθ του ςτόματοσ και τθσ μφτθσ με χαρτομάντθλο κατά το βιχα ι φτζρνιςμα
 αποφυγι επαφισ των χεριϊν με ςτόμα, μφτθ ι μάτια για πρόλθψθ διαςποράσ μικροβίων
3. Αποφυγι ςτενισ επαφισ (απόςταςθ 1-2 μζτρα) με αςκενείσ που ζχουν ςυμπτϊματα του
αναπνευςτικοφ.

Χρειάηεται οι υπάλλθλοι του ξενοδοχείου να φοροφν μάςκα;
Η χριςθ τθσ μάςκασ ςυνιςτάται:


Σε άτομα με ςυμπτϊματα λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ (βιχασ, φτζρνιςμα, καταρροι), ϊςτε να
περιοριςτεί ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ ςε άλλουσ.



Σε άτομα που φροντίηουν ι ςυνοδεφουν άτομα με ςυμπτϊματα λοίμωξθσ αναπνευςτικοφ,
ϊςτε να μθν προςβλθκοφν οι ίδιοι από τθ λοίμωξθ.

Δε ςυνιςτάται κατά τα άλλα γενικι χριςθ μάςκασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.

Πϊσ ορίηεται θ ςτενι επαφι με κροφςμα COVID-19 ςτο χϊρο του ξενοδοχείου;


Διαμονι ςτο ίδιο δωμάτιο με επιβεβαιωμζνο κροφςμα COVID-19



Άμεςθ ςωματικι επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα COVID-19 (π.χ. χειραψία)
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Επαφι πρόςωπο με πρόςωπο ι παραμονι ςε κλειςτό χϊρο με επιβεβαιωμζνο κροφςμα
COVID-19 ςε απόςταςθ <2 μζτρων και για διάςτθμα >15 λεπτά



Απροφφλακτθ επαφι με μολυςματικζσ εκκρίςεισ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ (πχ εμζςματα)

Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ προτείνει τθν εφαρμογι καραντίνασ 14 θμερϊν ςτα άτομα που ζχουν
χαρακτθριςτεί ωσ ςτενζσ επαφζσ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ από τον νζο Κορωνοϊό 2019
(COVID-19). Με τον όρο καραντίνα νοείται ο περιοριςμόσ των δραςτθριοτιτων και/ι ο διαχωριςμόσ
από άλλουσ φποπτων προςϊπων που δεν νοςοφν κατά τζτοιο τρόπο που να εμποδίηεται θ πικανι
εξάπλωςθ λοίμωξθσ ι μόλυνςθσ. ε περίπτωςθ που μπαίνουν ςε καραντίνα άτομα που κεωροφνται
ςτενζσ επαφζσ ςτο χϊρο ενόσ ξενοδοχείου για 14 μζρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Διεκνι
Τγειονομικοφ Κανονιςμοφ (ΔΤΚ) ςυςτινονται τα εξισ:

Γενικζσ αρχζσ
1. Υποδομι: δεν υπάρχουν ειδικζσ οδθγίεσ όςον αφορά τθν υποδομι του χϊρου καραντίνασ,
ωςτόςο ο χϊροσ πρζπει να διαμορφϊνεται ζτςι ϊςτε να μθν αυξάνει περαιτζρω τθ πικανι
μετάδοςθ τθσ λοίμωξθσ.
2. Διαμονι και προμικειεσ: ςτουσ ταξιδιϊτεσ πρζπει να παρζχεται επαρκισ τροφι και νερό,
κατάλλθλθ διαμονι, ρουχιςμόσ, προςταςία των αποςκευϊν και άλλων περιουςιακϊν τουσ
ςτοιχείων, κατάλλθλθ ιατρικι περίκαλψθ και τα απαραίτθτα μζςα επικοινωνίασ ςτθν δικι τουσ
γλϊςςα. Η χριςθ μάςκασ για αυτοφσ που βρίςκονται ςε καραντίνα δεν είναι απαραίτθτθ.
3. Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τα άτομα ςε καραντίνα κα πρζπει να γίνεται ςε γλϊςςα
κατανοθτι από αυτά και τα άτομα κα πρζπει από τθν αρχι να ενθμερωκοφν για τθ διάρκεια
τθσ καραντίνασ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ πρεςβείασ
τουσ ςτθ χϊρα, τα δικαιϊματα τουσ και τισ παροχζσ που κα ζχουν κατά τθ διάρκεια τθσ
καραντίνασ. Θα πρζπει να προβλεφκεί θ επικοινωνία των ατόμων ςε καραντίνα με τα άτομα
τθσ οικογζνειασ τουσ. Για αποφυγι πανικοφ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλοι τρόποι
επικοινωνίασ. Τα άτομα που βρίςκονται ςε καραντίνα πρζπει να ενθμερϊνονται ςχετικά με τα
ςυμπτϊματα τθσ λοίμωξθσ COVID-19 ϊςτε να μποροφν να αναηθτιςουν βοικεια ςε περίπτωςθ
που νοςιςουν. Εάν είναι δυνατόν κα πρζπει να υπάρχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, ςτισ
ειδιςεισ, και ςε δραςτθριότθτεσ αναψυχισ.
4. Σεβαςμόσ και αξιοπρζπεια: Οι ταξιδιϊτεσ πρζπει να αντιμετωπίηονται με ςεβαςμό όςον αφορά
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν ελευκερία τουσ και να ελαχιςτοποιείται κάκε δυςφορία που
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ςχετίηεται με τζτοια μζτρα λαμβάνοντασ υπόψθ το φφλο, τα κοινωνικοπολιτιςτικά, εκνικά ι
κρθςκευτικά τουσ χαρακτθριςτικά.
5. Διάρκεια καραντίνασ: Το χρονικό διάςτθμα 14 θμερϊν αντιςτοιχεί ςτο χρόνο επϊαςθσ τθσ
νόςου ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ πλθροφορίεσ, ωςτόςο μπορεί να παρατακεί λόγω
κακυςτερθμζνθσ ζκκεςθσ.
6. Προςωπικό: Όλο το προςωπικό που εργάηεται ςτθν εγκατάςταςθ καραντίνασ πρζπει να ζχει
κατάρτιςθ ςχετικά με τισ προφυλάξεισ: διατιρθςθ απόςταςθσ 1 μζτρου από τα άτομα, χριςθ
χειρουργικισ μάςκασ, γαντιϊν και πλφςιμο χεριϊν και αναπνευςτικι υγιεινι, ςυχνι υγιεινι
των χεριϊν, ιδιαίτερα μετά από επαφι με αναπνευςτικζσ εκκρίςεισ, πριν από το φαγθτό και
μετά τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ (θ υγιεινι των χεριϊν περιλαμβάνει είτε κακαριςμό των χεριϊν
με ςαποφνι και νερό είτε το τρίψιμο των χεριϊν με αλκοολοφχο διάλυμα, το τρίψιμο με
αλκοολοφχο διάλυμα είναι προτιμότερο όταν τα χζρια δεν είναι εμφανϊσ λερωμζνα, πλφςιμο
των χεριϊν με ςαποφνι και νερό θδόταν είναι εμφανϊσ λερωμζνα).
7. Άτομα ςε καραντίνα: Πρζπει να γνωρίηουν να αςκοφν τθν αναπνευςτικι υγιεινι και να
ςυνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ τθσ μφτθσ και του ςτόματοσ τουσ με εφκαμπτο
αγκϊνα ι χαρτομάντιλο, όταν βιχουν ι φτερνίηονται, απορρίπτουν αμζςωσ το χαρτομάντιλο
και πραγματοποιοφν υγιεινι χεριϊν). Οι ίδιεσ ςυμβουλζσ για προφυλάξεισ κα πρζπει να
δίνονται ςε όλα τα άτομα που βρίςκονται ςε καραντίνα κατά τθν άφιξι τουσ. Πρζπει να
παραμζνουν ςτον χϊρο απομόνωςθσ τουσ. Αν υπάρχει μπαλκόνι τότε δεν πρζπει να
επικοινωνοφν με άτομα που βρίςκονται ςε διπλανά μπαλκόνια.
8. Αναηιτθςθ ιατρικισ φροντίδασ: Τόςο το προςωπικό όςο και τα άτομα που βρίςκονται ςε
καραντίνα κα πρζπει να κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ άμεςθσ αναηιτθςθσ ιατρικισ φροντίδασ ςε
περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων.
Απαιτιςεισ για τον χϊρο τθσ καραντίνασ
1. Τα δωμάτια φιλοξενίασ των ατόμων ςε καραντίνα πρζπει να ζχουν φυςικό επαρκι αεριςμό.
Εάν δεν είναι εφικτόσ ο φυςικόσ αεριςμόσ κα πρζπει ο τεχνθτόσ αεριςμόσ να παρζχει 100%
φρζςκο αζρα χωρίσ ανακφκλωςθ.
2. Κάκε άτομο κα πρζπει να διαμζνει ςε ξεχωριςτό δωμάτιο με εςωτερικι ατομικι τουαλζτα
εξοπλιςμζνθ με υγρό ςαποφνι και νερό.
3. Εάν δεν είναι δυνατόν να τεκοφν ςε καραντίνα τα άτομα τθσ ίδιασ οικογζνειασ ςε ξεχωριςτά
δωμάτια, τότε κα πρζπει να υπάρχει μεταξφ των κρεβατιϊν απόςταςθ 1 μζτρου. Τα άτομα ςε
καραντίνα κα πρζπει να διατθροφν τουλάχιςτον 1 μζτρου απόςταςθ μεταξφ τουσ κάκε ςτιγμι.
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Μζτρα υγιεινισ
1. Οι εγκαταςτάςεισ τθσ καραντίνασ κα πρζπει να κακαρίηονται και να απολυμαίνοντασ
κακθμερινά (1 μζροσ οικιακισ χλωρίνθσ και 99 μζρθ νερό ι με αικανόλθ 70%). Ιδιαίτερθ
ζμφαςθ πρζπει να δίνεται ςτισ επιφάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά με τα χζρια όπωσ τα κομοδίνα,
τα κεφαλάρια των κρεβατιϊν και τθν υπόλοιπθ επίπλωςθ των δωματίων, τισ τουαλζτεσ, τουσ
νιπτιρεσ, τα πόμολα κ.τ.λ.
2. Το προςωπικό που κα ειςζρχεται ςτο δωμάτιο ςτο οποίο βρίςκεται άτομα ςε καραντίνα κα
πρζπει να φορά γάντια μίασ χριςθσ και χειρουργικι μάςκα και να εφαρμόηει υγιεινι των
χεριϊν μετά τθν απόρριψι τουσ.
3. Τα κλινοςκεπάςματα και ο ρουχιςμόσ κα πρζπει να ςυλλζγεται ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ και ςτθ
ςυνζχεια να πλζνεται με απορρυπαντικό και νερό ςε κερμοκραςία 60–90 °C και να ςτεγνϊνουν
πλιρωσ.
4. Τα απορρίμματα κα πρζπει να ςυλλζγονται ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ και να απορρίπτονται ςε
εγκεκριμζνουσ χϊρουσ διάκεςθσ απορριμμάτων.
5. Τα άτομα που μεταφζρουν τα τρόφιμα κα πρζπει να φοροφν χειρουργικι μάςκα και γάντια και
να αφινουν τον δίςκο με τα τρόφιμα ζξω από τθν πόρτα του δωματίου.
6. Εάν δεν χρθςιμοποιοφνται πιάτα και μαχαιροπιρουνα μίασ χριςθσ τότε κα πρζπει μετά τθν
κατανάλωςθ του γεφματοσ ο δίςκοσ και τα πιάτα να μεταφζρονται ςε ςακοφλα ςτον χϊρο
πλφςθσ ςκευϊν και ςτθ ςυνζχεια να πλζνονται και να απολυμαίνονται ςτουσ 77 °C ι
περιςςότερο για τουλάχιςτον 30 δευτερόλεπτα ι ςτουσ 82 °C ι με διάλυμα χλωρίου
περιεκτικότθτασ 200 ppm.
Ζγκαιρθ διάγνωςθ και διαχείριςθ περιςτατικοφ
1. Η παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ των ατόμων κα πρζπει να γίνεται κακθμερινά από τουσ ίδιουσ
δφο φορζσ τθν θμζρα και να περιλαμβάνει μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ και
αναφορά για τθν εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων. Τα άτομα που ανικουν ςε ομάδεσ υψθλοφ
κινδφνου πρζπει να παρακολουκοφνται επιπλζον για τθν πορεία τθσ υγείασ τουσ και τθν
εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων από τα υποκείμενα νοςιματα που πάςχουν.
2. Η κερμομζτρθςθ και θ αναφορά των ςυμπτωμάτων κα πρζπει να γίνεται και τθλεφωνικά ςε
άτομο ςτθ ρεςεψιόν το οποίο κα καταγράφει τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ ςε
ονομαςτικι κατάςταςθ δφο φορζσ τθν θμζρα: το πρωί ςτισ 10:00 και το απόγευμα ςτισ 18:00.
Εάν όμωσ ενδιάμεςα παρουςιαςτοφν ςυμπτϊματα αμζςωσ κα πρζπει να αναφερκοφν και να
ακολουκιςει ιατρικι εξζταςθ και να ακολουκθκοφν οι διαδικαςίεσ που ορίηει ο ΕΟΔΥ.
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3. Κάκε άτομο ςε καραντίνα που αναπτφςςει πυρετό ι αναπνευςτικά ςυμπτϊματα, ςε
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ περιόδου τθσ καραντίνασ, κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ φποπτο
περιςτατικό COVID-19.
4. Συνιςτάται θ εξζταςθ κλινικϊν δειγμάτων του αναπνευςτικοφ κατά το τζλοσ τθσ καραντίνασ
ανεξάρτθτα εάν ανζπτυξαν ι όχι ςυμπτϊματα εφόςον είναι εφικτό.
Πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα, ϊςτε να υπάρχει άμεςα προςβάςιμο ςτο ξενοδοχείο επαρκζσ
αναλϊςιμο υλικό για τθν πρόλθψθ των λοιμϊξεων:


ςαποφνι και νερό ι αλκοολοφχο διάλυμα κακαριςμοφ χεριϊν



χαρτομάντθλα



απλζσ χειρουργικζσ μάςκεσ



γάντια μιασ χριςθσ



κερμόμετρα



ςακοφλεσ απορριμμάτων



υγρά κακαριςμοφ επιφανειϊν

Αρχείο μελϊν προςωπικοφ και όλων των ατόμων ςε καραντίνα
Για τουσ ςκοποφσ δράςεων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, θ διεφκυνςθ του ξενοδοχείου οφείλει να
τθρεί αρχείο των μελϊν προςωπικοφ και όλων των ατόμων που διζμειναν ςτο ξενοδοχείο -όνομα,
εκνικότθτα, θμερομθνία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ (διεφκυνςθ, τθλζφωνο, email)-, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ επικοινωνία με τισ ςτενζσ επαφζσ τυχόν κροφςματοσ COVID-19,
που ενδζχεται να ταυτοποιθκεί εκ των υςτζρων.

Η ενθμζρωςθ του προςωπικοφ και θ προμικεια προςτατευτικοφ υλικοφ ςυμβάλλουν ςτθν
οργανωμζνθ και ψφχραιμθ αντιμετϊπιςθ και ςτθν αποφυγι δθμιουργίασ καταςτάςεων πανικοφ. Ο
ζγκαιροσ ςχεδιαςμόσ και θ αποτελεςματικι πρόλθψθ και ενθμζρωςθ κα διαςφαλίςει τθν υγεία των
επιςκεπτϊν και του προςωπικοφ, αλλά και θ διατιρθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Η
ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΤ και τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ (Δ/νςεισ Δθμόςιασ Τγείασ τθσ
Περιφζρειασ) είναι ςθμαντικι τόςο για τθν προετοιμαςία των μζτρων πρόλθψθσ όςο και για τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ και παροχι πλθροφοριϊν ςε περίπτωςθ κροφςματοσ.
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ΗΜΕΙΩΗ:
Οι επαγγελματίεσ υγείασ, που κα φροντίςουν το φποπτο κροφςμα, πρζπει να λαμβάνουν τα μζτρα
προφφλαξθσ για τα νοςιματα που μεταδίδονται με ςταγονίδια: μάςκα FFP2, αδιάβροχθ ρόμπα με
μακριά μανίκια, γάντια, οφκαλμικι προςταςία (γυαλιά).

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, απευκυνκείτε ςτον ΕΟΔΥ. ςτα τθλζφωνα
210 5212054 (όλο το 24ωρο)

Παπακαλούμε για ηην ενημέπωζη όλων ηων επγαζομένων ζηο ξενοδοχείο ζχεηικά με ηιρ
παπαπάνω οδηγίερ.

Βιβλιογραφία
1. World Health Organization. Key considerations for repatriation and quarantine of travellers in
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to
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outbreak
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https://www.who.int/ith/Repatriation_Quarantine_nCoV-key-considerations_HQfinal11Feb.pdf?ua=1 προςπζλαςθ *22/3/2020+
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