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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ COVID-19 
ΣΤΗΝ ΟΣΕΘ Α.Ε. 

 

Η ΟΣΕΘ Α.Ε. ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύεται από το ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των 
υγειονομικών οδηγιών που αποσκοπούν στην εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας 
μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού, προχωρά στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ του Εθνικού Οργανισμού Υγείας. 

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση 
των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό και στο κοινό, 
σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας.  

Στόχος του ΟΣΕΘ με το Σχέδιο Δράσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος 
είναι αφενός να προστατεύσει τους υπαλλήλους του και το κοινό που υποδέχεται και 
αφετέρου να καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης 
και προστασίας από τη νόσο COVID-19. 

Αυτά περιλαμβάνουν: 

Α.  ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Η Διοίκηση λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (τόσο από 
τους υπαλλήλους, όσο και από τρίτους) στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή 
εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες  των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών. 
Συγκεκριμένα: 

• Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις 
ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, 
κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο 
κλπ). 

• Παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και 
απαιτούμενων υλικών - μέσων, όπως αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού, αφρού, 
γέλης) και υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζομένους 
και τοποθετεί κατάλληλους μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / 
εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους των γραφείων, δίνει έμφαση στις 
περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό. 

• Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, 
γάντια, αντισηπτικό), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις 
του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις 
αρμοδίων φορέων. 

• Επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ. 
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• Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ 
και επιβλέπει την ορθή χρήσης τους. 

• Επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στο χώρο της 
έδρας του Οργανισμού και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των 
ΜΑΠ. Επίσης τηρεί λίστα επισκεπτών με τα στοιχεία επικοινωνίας τους για πιθανή 
ιχνηλάτηση. 

• Διαμορφώνει πρόγραμμα σταδιακής, κυλιόμενης προσέλευσης και αντίστοιχα 
αποχώρησης των εργαζομένων ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων. 

• Μεριμνά για την διασφάλιση των ευπαθών ομάδων, επικαιροποιεί διαρκώς Πλάνο 
Εργασιών για τηλεργασία, εκ περιτροπής εργασία και φυσικής παρουσίας, ανάλογα με 
το επιδημιολογικό επίπεδο της Περιφέρειας Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

• Δίνει συνεχή ενημέρωση στο προσωπικό, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. 
προφορική ενημέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων ή πινακίδων 
ενημέρωσης/υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους 
τους χώρους, διαδικτυακά, ηλεκτρονική διακίνηση όλων των σχετικών Κυβερνητικών 
οδηγιών και εγκυκλίων κ.λπ. 

• Παροχή θερμομέτρησης κατά την είσοδο εργαζομένων και επισκεπτών στα γραφεία 
του φορέα. 

• Όρισε Συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και αναπληρωτή για τις απαιτούμενες 
ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, όπως είναι η άμεση 
ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου και της Διοίκησης για την πρόληψη της 
διασποράς του Covid-19 και την εφαρμογή των μέτρων προστασίας. 

 

Β.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Κάθε υπάλληλος της ΟΣΕΘ Α.Ε. συμμορφώνεται αυστηρά με τα βασικά προστατευτικά μέτρα 
κατά του Covid-19. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές 
ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής: 

• Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, 
οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών, πριν το 
φαγητό, πριν και μετά το διάλειμμα εργασίας, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και 
προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή 
τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την 
αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% 
ισοπροπυλικής αλκοόλης. 

• Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με 
χαρτομάντιλο / εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το 
μέσα μέρος του αγκώνα. 

• Απόρριψη χαρτομάντιλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο 
απορριμμάτων. 
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• Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης 
τουλάχιστον δύο μέτρων από τους συναδέλφους ή τρίτους σε όλους τους χώρους 
εργασίας. 

• Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου. 
• Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου με τα χέρια. 
• Ενημέρωση συντονιστή διαχείρισης COVID-19 σε περίπτωση αδιαθεσίας ή 

συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή 
επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας. 

• Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του συντονιστή 
διαχείρισης COVID-19. 

• Επαναφορά στο χώρο εργασίας κατόπιν υποδείξεως του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα. 

• Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή 
αντισηψία των χεριών. 

• Αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων.  
• Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων. 
• Οι συναντήσεις εργασίας διεξάγονται στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού 

Συμβουλίου όπου είναι δυνατή η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων. 
• Διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων για την αποφυγή συνωστισμού (συνεδριάσεις Γενικής 

Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου, φορέων της Περιφέρειας κλπ) 
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός του χώρου εργασίας και κατά την διάρκεια 

διασκέψεων και επαφής με τους επισκέπτες.  
• Ειδικότερα για τους Ελεγκτές Κομίστρου: α) απαγορεύεται η επιβίβασή τους στα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, β) είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας και του 
ατομικού αντισηπτικού διαλύματος που προμηθεύονται από τον Οργανισμό, γ) 
αποφυγή του συνωστισμού και τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων κατά την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και δ) είναι δυνατή η συνύπαρξη έως δύο 
Ελεγκτών σε κάθε σταθμαρχείο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και συνιστάται 
αποφυγή κλειστών χώρων και επαφής με εργαζόμενους άλλων φορέων (π.χ. ΟΑΣΘ, 
ΚΤΕΛ κλπ). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή συστήνουν την απαιτούμενη τήρηση της 
απόστασης των 2 μέτρων. 

• Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών. 
• Περιορισμός των συνωστισμών στα αποχωρητήρια. 
• Άμεση ενημέρωση του Υπεύθυνου Συντονιστή σε περίπτωση που εμφανίσουν οι ίδιοι 

ή οι οικείοι τους συμπτωμάτων (δέκατα-πυρετό-πονοκέφαλο/βήχα/ανοσμία-
αγευσία/έντονη κόπωση),  αλλά και στην περίπτωση στενής επαφής με επιβεβαιωμένο 
ή ύποπτο κρούσμα κρούσμα. 

Γ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23.04.2020 του Υπουργείου Υγείας 

• Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες 
(ΚΚΜ). 

• Αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα. 
• Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόμα και αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο 

τροφοδοτούν, για αποφυγή πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών. 
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• Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα. 
• Στις ΚΚΜ με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η περιστροφή 

τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον 
εναλλάκτη. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται εκτός λειτουργίας εφόσον 
είναι εφικτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους)  

• Στις ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές ροής 
(damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον 
εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο  

• Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία 
αναρρόφησης φρέσκου αέρα  

• Οι μονάδες fan coil (FCU) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό 
δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της 
επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων)  

• Οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να τίθενται ομοίως εκτός 
λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με 
παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού  

• Ρύθμιση του εξαερισμού στην ταχύτητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή 
τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη 
ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου  

• Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του 
εξαερισμού, αλλά η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία αλλά με 
χαμηλότερη ταχύτητα  

• Αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και πιθανής 
υγρασίας  

• Αποφυγή προγραμματισμού για τον καθαρισμό των αγωγών αυτήν την περίοδο. Θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται ο καθαρισμός των αεραγωγών εφόσον γίνεται με μηχανικά 
μέσα (robots)  

• Για τις ΚΚΜ και τις μονάδες οικιακού τύπου μονάδες οικιακού τύπου (split units) η 
αντικατάσταση των φίλτρων θα γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία σύμφωνα 
με την προγραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και 
συντήρησης φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών 
μέτρων (ατομική προστασία, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που 
αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας.  

• Εξασφάλιση του επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα 

Δ.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Τα περιβαλλοντικά μέτρα (λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω οδηγιών) για τον περιορισμό 
της διασποράς του COVI-19, περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Επαρκή αερισμό των εργασιακών χώρων και τακτική συντήρηση των συστημάτων 
εξαερισμού – κλιματισμού. Φυσικός αερισμός των χώρων και αποφυγή του 
συγχρωτισμού των ατόμων σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα. 

• Καθαρισμό με απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, τακτικά των υποδομών και των 
επιφανειών των χώρων εργασίας, των κοινόχρηστων χώρων  

• Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών κάδων απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται 
αμέσως μετά τη χρήση τους τα ΜΑΠ μιας χρήσης, τα μαντιλάκια, οι χειροπετσέτες ή 
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άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας, 
καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.  

• Μέριμνα για αυστηρά προσωπική χρήση των συνήθων ΜΑΠ. 

 

Ε.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ για τους χώρους εργασίας του ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765 του Υπουργείου Εσωτερικών): 

 
 ΟΡΙΣΜΟΙ «ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19» ΚΑΙ «ΕΠΑΦΩΝ» ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 
 
❖ Κλινικά κριτήρια 
Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα [1]: 
• βήχας 
• πυρετός 
• δύσπνοια 
• αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας 

 επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, 
καταβολή, έμετο και διάρροια. 
 
❖ Επιδημιολογικά κριτήρια 
• στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη 
συμπτωμάτων 
 
❖ Ταξινόμηση κρουσμάτων 

• Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια. 

• Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό 
Κριτήριο. 

• Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια. 
 
Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες 
πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των 
συμπτωμάτων του κρούσματος. Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του 
κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε: 
 
❖ Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου) 
Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 
μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο. 

• άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων 
προφύλαξης. 
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• άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων 
προφύλαξης. 

• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με 
ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους 
δύο. 

• άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας 
των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

 
❖ Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου) 
Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται: 

• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και 
για < 15 λεπτά. 

• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά. 

• άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων 
μέτρων ατομικής προστασίας. 

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε 
περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να 
περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19. 
 
❖ Διαχείριση υπόπτου κρούσματος 
 

• Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-
19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον 
ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες. 

• Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εντός της 
οργανικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 
 

1. Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, 
φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για 
ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό 
σχηματισμό. 

2. Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική 
διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού, 
επισκεπτών κλπ). 

3. Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται 
επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου 
κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

4. Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη 
θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

5. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον 
(εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα 
με τον ακόλουθο σύνδεσμο 

(https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy- 
kroysmatos-sto-spiti/) ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. 
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Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ 
κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, 
όπως: 

• Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου 
κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός 
του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση 
κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά. 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/ 
metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy- 
kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies) 

• Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, 
διαδρόμους κλπ). 

 
Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι 
περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι 
πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού. 
 
Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό: 
 
Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής 
μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία 
με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας:  
(https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf). 
 
Χρόνος επιστροφής στην εργασία: 

• Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την 
παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 
ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση 
των συμπτωμάτων του. 

Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ 

• Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από 
τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες.  

https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/ 
Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει 
θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους 
εργαστηριακό έλεγχο, τότε: 
- Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από 

την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό). 
- Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 

14ημέρου. 
Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες 
για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες. 
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/ 
 
Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό: 
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Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 
ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση 
των συμπτωμάτων του. 
 
 
❖ Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε 
διάστημα 14 ημερών. 
 
Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος 
 
Και 
Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του οργανισμού επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) 
για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, 
και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση 
των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της 
λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου του Οργανισμού. 
 
Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση: 
 
Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας. 
 
Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν 
οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Οργανισμού): 
 

• Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 
για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών 

• Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον: 
- τήρηση αποστάσεων 
- υγιεινή χεριών 
- αναπνευστική υγιεινή 
- καθαριότητα περιβάλλοντος 

• Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον 
Οργανισμό. 

• Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση 
κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των 
μέτρων αναστολής λειτουργίας του Οργανισμού. 

 
 
 
❖ Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα 
 
Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα 
(συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά) σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ 
προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών. Η απόφαση για την 

mailto:info@oseth.com.gr
http://www.oseth.com.gr/


 OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΣΕΘ ΑE) 

 
 

 

Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas & Ganas, 57001 Θέρμη, τηλ: 2310-483070, φαξ: 2310-483071 
info@oseth.com.gr, www.oseth.com.gr  

 - 9 - 

 

προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής μονάδας εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό 
ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου, μετά από γνώμη του 
Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 
κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος. Αποφάσεις 
για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων των δημοσίων 
υπηρεσιών, σε επίπεδο δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή της Επικράτειας λαμβάνονται 
κατόπιν απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά 
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19. 
 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το Σχέδιο Δράσης συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, 
του Υπουργείου Εσωτερικών και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρείται ανάλογα με 
τις εξελίξεις. 
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