
 

 

 

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΣΗ ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ SARS-COV2(COVID 19) 

 

Σο παρόν ςχζδιο δράςθσ του Διμου Κορυδαλλοφ ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το 

Πρωτόκολλο Διαχείριςθσ Κροφςματοσ COVID-19 για τουσ χϊρουσ εργαςίασ του 

Δθμοςίου Σομζα το οποίο εξζδωςε τθν 01/10/2020 ΕΟΔΤ κακϊσ και με τισ ςχετικζσ 

ςυςτάςεισ του ΕΟΔΤ και κα επικαιροποιείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.  

τόχοσ τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ ςχεδίου είναι: 

 Η ελαχιςτοποίθςθ τθσ μετάδοςθσ του ιοφ ςτουσ εργαηομζνουσ του 

Διμου 

 Η αντιμετϊπιςθ φποπτων ι και επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων που δεν 

χριηουν νοςθλείασ 

 Ο περιοριςμόσ τθσ διαςποράσ ςτθν κοινότθτα. 

Για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ του Διμου Κορυδαλλοφ για τον περιοριςμό 

τθσ μετάδοςθσ του COVID-19 ορίςτθκε ειδικι επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν: 

1. ωσ ςυντονιςτισ ο Αντιδιμαρχοσ Νικόλαοσ Ζιςθσ 

2. ωσ μζλοσ-αναπλθρωτισ ο Αντιδιμαρχοσ Κυριάκοσ Σηζρποσ 

3. ωσ μζλοσ ο Πρόεδροσ των εργαηομζνων Γεράςιμοσ Σςελζντθσ 

4. ωσ μζλοσ ο ιατρόσ εργαςίασ Γεϊργιοσ Ντουνιάσ 

5. ωσ μζλοσ ο πυρίδων Κουταβάσ, εκπρόςωποσ τθσ Επιτροπισ Τγιεινισ και 

Αςφάλειασ του Διμου Κορυδαλλοφ. 

Η επιτροπι κα ςυνεδριάηει μία φορά τθν εβδομάδα και εκτάκτωσ όποτε κρίνεται 

αναγκαίο. 

 

Ο ςυντονιςτισ διαχείριςθσ και ο αναπλθρωτισ του μεριμνοφν για: 
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Όπως πίνακας αποδεκτών  



 Tθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ ειςόδου και μετάδοςθσ του 

κορωνοϊοφ ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ ςτο διμο. 

 Tθ διαχείριςθ των φποπτων κρουςμάτων λοίμωξθσ ςτουσ εργαηόμενουσ 

όλων των υπθρεςιϊν και δομϊν του Διμου και του Νομικοφ Προςϊπου 

του. 

 Tθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςε κάκε κζμα που κα ανακφπτει και τθ ςωςτι 

τιρθςθ των μζτρων, τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ και τθν 

εξαςφάλιςθ ενόσ αςφαλοφσ χϊρου εργαςίασ για τουσ υπαλλιλουσ και 

το κοινό. 

 Tθν ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικϊν επιςτολϊν ι και τθλεφωνικισ 

επικοινωνίασ όλων των ςχολικϊν μονάδων του Διμου, πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςχετικά με τθν εφαρμογι του 

ςχεδίου δράςθσ κακϊσ και τθν παρακολοφκθςι τουσ ϊςτε να 

βρίςκονται ςε διαρκι ςυντονιςμό και άμεςθ επικοινωνία με τουσ 

ςυντονιςτζσ του χεδίου Δράςθσ. Οι Διευκυντζσ όλων των ςχολικϊν 

μονάδων του Διμου, των Νθπιαγωγείων, των Παιδικϊν και 

Βρεφονθπιακϊν τακμϊν οφείλουν να επικοινωνιςουν αμζςωσ με τουσ 

ςυντονιςτζσ του ςχεδίου για τθ διαχείριςθ φποπτου ι επιβεβαιωμζνου 

κροφςματοσ που εκδθλϊκθκε ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα προκειμζνου να 

γίνει άμεςθ απολφμανςθ των χϊρων τουσ. 

 Tθν ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικϊν επιςτολϊν ι και τθλεφωνικισ 

επικοινωνίασ όλων των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων, ϊςτε να 

βρίςκονται ςε διαρκι ςυντονιςμό και άμεςθ επικοινωνία με τουσ 

ςυντονιςτζσ του χεδίου Δράςθσ . Οι πρόεδροι και τα μζλθ των 

ςυλλόγων του Διμου οφείλουν να τθριςουν πιςτά τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ 

και του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ του Διμου Κορυδαλλοφ για τθν 

τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ ςτουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφν και 

να επικοινωνιςουν αμζςωσ με τουσ ςυντονιςτζσ του χεδίου Δράςθσ για 

τθ διαχείριςθ φποπτου ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ που εκδθλϊκθκε 

ςτισ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφν ι ςε μζλθ του ςυλλόγου τουσ ι 

των οικογενειϊν τουσ ι ςε μζλθ άλλων ςυλλόγων με τουσ οποίουσ 

ιρκαν ςε επαφι. 

 Tθν ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικϊν επιςτολϊν ι και τθλεφωνικισ 

επικοινωνίασ του Προζδρου και των Προϊςταμζνων των υπθρεςιϊν και 

των Δομϊν του Νομικοφ Προςϊπου, ϊςτε να βρίςκονται ςε διαρκι 

ςυντονιςμό και άμεςθ επικοινωνία με τουσ ςυντονιςτζσ του χεδίου 

Δράςθσ . Ο Πρόεδροσ και οι Προϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν και των 

Δομϊν του Νομικοφ Προςϊπου οφείλουν να τθριςουν πιςτά τισ οδθγίεσ 

του ΕΟΔΤ και του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ για τθν τιρθςθ των μζτρων 

προςταςίασ ςτουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφν και να επικοινωνιςουν 

αμζςωσ με τουσ ςυντονιςτζσ του χεδίου Δράςθσ του Διμου 



Κορυδαλλοφ για τθ διαχείριςθ φποπτου ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ 

που εκδθλϊκθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφν ι ςε μζλθ ι 

εργαηόμενουσ των υπθρεςιϊν και των Δομϊν του νομικοφ προςϊπου 

τουσ ι των οικογενειϊν τουσ. 

 Tθν προετοιμαςία, κακαριότθτα, απολφμανςθ και τον κατάλλθλο 

εξοπλιςμό του χϊρου που ζχει επιλεγεί από τθ Διοίκθςθ του Διμου 

προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ωσ Κζντρο COVID 19, για τον 

ςυντονιςμό και τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του ςχεδίου δράςθσ και για 

τθν υποδοχι των εργαηομζνων που πρόκειται να υποβλθκοφν ςε τεςτ 

ανίχνευςθσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα του Διμου ι ςε ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ ανάγκθσ λόγω φποπτου κροφςματοσ. 

 

Α) Διαχείριςθ περιςτατικοφ που εμφανίηει ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ 

COVID-19: 

 «κροφςμα COVID-19» και «επαφζσ» κροφςματοσ COVID-19 κατά τα 

κλινικά κριτιρια είναι αςκενισ με ζνα τουλάχιςτον από τα κατωτζρω 

ςυμπτϊματα: βιχασ, πυρετόσ, δφςπνοια, αιφνίδια εκδιλωςθ ανοςμίασ, 

αγευςίασ ι δυςγευςίασ. Επιπρόςκετα λιγότερο ειδικά ςυμπτϊματα 

περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγοσ, μυαλγίεσ, καταβολι, ζμετο και 

διάρροια. 

 «κροφςμα COVID-19» και «επαφζσ» κροφςματοσ COVID-19 κατά τα 

επιδθμιολογικά κριτιρια είναι και ςτενι επαφι με επιβεβαιωμζνο 

κροφςμα COVID-19 εντόσ 14 θμερϊν πριν από τθν ζναρξθ 

ςυμπτωμάτων. 

Για τθν εφαρμογι και διαχείριςθ του παρόντοσ ςχεδίου δράςθσ τα κροφςματα 

ταξινομοφνται ωσ εξισ: 

– Υποπτο κροφςμα: Αςκενισ που πλθροί τα κλινικά κριτιρια 

– Πικανό κροφςμα: Αςκενισ που πλθροί τα κλινικά κριτιρια και ζνα επιδθμιολογικό 

κριτιριο 

– Επιβεβαιωμζνο κροφςμα: Άτομο που πλθροί τα εργαςτθριακά κριτιρια 

– «Επαφι» κροφςματοσ λοίμωξθσ COVID-19: άτομο που είχε ιςτορικό επαφισ με 

επιβεβαιωμζνο κροφςμα COVID-19 εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που κυμαίνεται 

από 48 ϊρεσ πριν από τθν ζναρξθ ςυμπτωμάτων του κροφςματοσ ζωσ και 10 θμζρεσ 

μετά τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων του κροφςματοσ. 

Ανάλογα με το επίπεδο τθσ ζκκεςθσ, οι επαφζσ του κροφςματοσ 

κατθγοριοποιοφνται ςε: 

 

 1) τενζσ επαφζσ (ζκκεςθ υψθλοφ κινδφνου): 

 άτομο που είχε επαφι πρόςωπο με πρόςωπο με αςκενι με COVID-19 ςε 

απόςταςθ μικρότερθ του 1,5 μζτρου, για περιςςότερα από 15 λεπτά 

και χωρίσ χριςθ μάςκασ και από τουσ δφο. 



 άτομο που είχε άμεςθ ςωματικι επαφι με αςκενι με COVID-19 χωρίσ 

εφαρμογι μζτρων προφφλαξθσ. 

 άτομο με επαφι με μολυςματικζσ εκκρίςεισ αςκενι με COVID-19 χωρίσ 

εφαρμογι μζτρων προφφλαξθσ. 

 άτομο που παρζμεινε ςε κλειςτό χϊρο (π.χ. αίκουςα ςυςκζψεων, χϊρο 

αναμονισ κ.λπ.) με αςκενι με COVID-19 για περιςςότερο από 15 λεπτά 

και χωρίσ χριςθ μάςκασ και από τουσ δφο. 

 άτομο που παρείχε άμεςθ φροντίδα ςε αςκενι με COVID-19 χωρίσ λιψθ 

ι επί αςτοχίασ των ενδεδειγμζνων μζτρων ατομικισ προςταςίασ. 

 

2) Επαφζσ (ζκκεςθ χαμθλοφ κινδφνου) 

 άτομο που είχε επαφι πρόςωπο με πρόςωπο με αςκενι με COVID-19 

εντόσ 1,5 μζτρου και για λιγότερο από 15 λεπτά. 

 άτομο που παρζμεινε ςε κλειςτό χϊρο με αςκενι με COVID-19 για 

λιγότερο από 15 λεπτά. 

 άτομο που παρείχε άμεςθ φροντίδα ςε αςκενι με COVID-19 με λιψθ 

των ενδεδειγμζνων μζτρων ατομικισ προςταςίασ. 

Μεγαλφτερθ διάρκεια επαφισ ςυνεπάγεται αυξθμζνο κίνδυνο 

μετάδοςθσ. 

 

Β) Διαχείριςθ υπόπτου κροφςματοσ ςε εργαηόμενο των υπθρεςιϊν του Διμου 

Κορυδαλλοφ ι του Νομικοφ Προςϊπου. 

1. Εάν ζνασ εργαηόμενοσ εμφανίςει ζςτω και ιπια ςυμπτϊματα ςυμβατά με 

λοίμωξθ COVID-19 εκτόσ του χϊρου τθσ οργανικισ του μονάδασ εργαςίασ, 

παραμζνει ςτο ςπίτι και ειδοποιεί τον οριςμζνο ςυντονιςτι COVID-19 για τισ 

περαιτζρω ενζργειεσ. 

2. Εάν ζνασ εργαηόμενοσ εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID19 

εντόσ τθσ οργανικισ του μονάδασ εργαςίασ ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα: 

α) Ενθμερϊνει τον άμεςο προϊςτάμενό του και το ςυντονιςτι διαχείριςθσ COVID-

19, φοράει μάςκα, αποχωρεί από τον χϊρο εργαςίασ και παραμζνει ςτο ςπίτι του 

για ανάρρωςθ ι καλείται το ΕΚΑΒ για τθ μεταφορά του ςτον εγγφτερο υγειονομικό 

ςχθματιςμό. 

β) Ο ςυντονιςτισ διαχείριςθσ COVID-19 ενθμερϊνει τον ΕΟΔΤ για, επιδθμιολογικι 

διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ όλων των πικανϊν επαφϊν του κροφςματοσ 

(προςωπικοφ, επιςκεπτϊν κ.λπ.). 

γ) Μετά τθν αποχϊρθςθ του φποπτου κροφςματοσ από τον οργανιςμό, 

ακολουκείται επιμελισ κακαριςμόσ, εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ του 

χϊρου όπου κινικθκε ο εργαηόμενοσ με χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ. 

– Ιατρικι αξιολόγθςθ (από εφθμερεφον Νοςοκομείο, Κζντρο Τγείασ ι από ιδιϊτθ 

κεράποντα ιατρό) αν κα πρζπει να γίνει κατά προτεραιότθτα μοριακό διαγνωςτικό 

τεςτ. 



– Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, ο εργαηόμενοσ παραμζνει ςε απομόνωςθ κατ’ 

οίκον (εφόςον θ κατάςταςι του δεν απαιτεί νοςθλεία), ςε καλά αεριηόμενο 

δωμάτιο, ςφμφωνα με τον ακόλουκο ςφνδεςμο (https://eody.gov.gr/neos-

koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενϊ θ 

οργανικι μονάδα ςυνεχίηει κανονικά τθ λειτουργία τθσ. 

Ο ςυντονιςτισ διαχείριςθσ ςχεδίου δράςθσ COVID-19 του Διμου Κορυδαλλοφ ςε 

ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΤ κάνει εκτίμθςθ κινδφνου και αποφαςίηει τα 

επιδθμιολογικά μζτρα πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ, όπωσ: 

 Προςωρινι αναςτολι ειςόδου ατόμων ςτον ςτενό χϊρο εργαςίασ του 

υπόπτου κροφςματοσ για ζνα 24ωρο. 

 Ακολουκεί πολφ καλόσ αεριςμόσ και ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ του 

χϊρου και απολφμανςθ των επιφανειϊν του χϊρου του εργαηομζνου με 

τθ χριςθ κατάλλθλων μζςων προςταςίασ και ο χϊροσ 

επαναχρθςιμοποιείται 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). 

 Επιμελισ κακαριςμόσ των χϊρων που κινικθκε ο εργαηόμενοσ 

(ανελκυςτιρεσ, ςκάλεσ, διαδρόμουσ κ.λπ.). Γενικά θ παραμονι του 

φποπτου περιςτατικοφ ςτο χϊρο εργαςίασ κα πρζπει να είναι 

περιοριςμζνθ, ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται θ άςκοπθ παραμονι του ςτο 

χϊρο και οι πολλαπλζσ επαφζσ, που εγκυμονοφν κινδφνουσ πικανισ 

διαςποράσ του ιοφ. 

 

3. Αν το μοριακό τεςτ για SARS-CoV-2 είναι κετικό, ο εργαηόμενοσ ενθμερϊνει 

άμεςα τον ςυντονιςτι διαχείριςθσ COVID-19 τθσ οργανικισ μονάδασ και ακολουκεί 

ιχνθλάτθςθ των επαφϊν που είχε ςτθν επιχείρθςθ, ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΤ 

(τθλ. 1135) και τθν Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ 

Προςταςίασ(https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19- diaxeirisi-

epafon.pdf). 

Χρόνοσ επιςτροφισ ςτθν εργαςία: 

 

 Ο εργαηόμενοσ με κετικό μοριακό τεςτ μπορεί να επιςτρζψει ςτθν 

εργαςία του μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον 10θμζρου από τθν 

ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ΚΑΙ τθν πάροδο τριϊν24ϊρων από τθν πλιρθ 

υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν) και φφεςθ των 

ςυμπτωμάτων από το αναπνευςτικό ςφςτθμα. Για τθν επάνοδο των 

επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν δεν απαιτείται θ διενζργεια νζου τεςτ. 

 Αςυμπτωματικοί αςκενείσ επιςτρζφουν ςτθν εργαςία τουσ μετά τθν 

λιξθ τθσ 10ιμερθσ απομόνωςθσ τουσ (θμερομθνία λιψθσ δείγματοσ 

αναπνευςτικοφ). 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-%20diaxeirisi-epafon.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-%20diaxeirisi-epafon.pdf


 Οι επαφζσ υψθλοφ κινδφνου του επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ κα 

απομακρυνκοφν από τον χϊρο εργαςίασ τουσ και κα τεκοφν ςε 

καραντίνα για 14 θμζρεσ (https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-

epafon-sto-spiti/). Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ 14ιμερθσ καραντίνασ, 

αςυμπτωματικό άτομο που ζχει κεωρθκεί ςτενι επαφι, κάνει με δικι 

του πρωτοβουλία ι για εξατομικευμζνουσ λόγουσ εργαςτθριακό ζλεγχο, 

τότε: α) εάν το μοριακό τεςτ είναι κετικό, παραμζνει ςε κατ’ οίκον 

απομόνωςθ για 10 θμζρεσ από τθν θμζρα διενζργειασ του τεςτ (εφόςον 

παραμζνει αςυμπτωματικό) και β) εάν το μοριακό τεςτ είναι αρνθτικό, ο 

εργαηόμενοσ παραμζνει ςε καραντίνα ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του 

14θμζρου. 

 Οι επαφζσ χαμθλοφ κινδφνου ςυνεχίηουν τθν εργαςία τουσ με οδθγίεσ 

για αυτοπαρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ για 14 θμζρεσ 

(https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/). 

 

4. Αν το μοριακό τεςτ για SARS-CoV-2 είναι αρνθτικό ο εργαηόμενοσ μπορεί να 

επιςτρζψει ςτθν εργαςία του μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον τριϊν 24ϊρων από τθν 

πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν) και τθν φφεςθ των 

ςυμπτωμάτων του. 

 

5. Διαχείριςθ δφο επιβεβαιωμζνων περιςτατικϊν που διαγνϊςτθκαν ςε διάςτθμα 

14 θμερϊν.  

ε αυτιν τθν περίπτωςθ εφαρμόηονται οι οδθγίεσ όπωσ ςε αντιμετϊπιςθ 

μεμονωμζνου κροφςματοσ και ο ςυντονιςτισ διαχείριςθσ COVID-19 του Διμου 

Κορυδαλλοφ επικοινωνεί με τον ΕΟΔΤ (τθλ. 1135) για ςυνδρομι ςτθν 

επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και εκτίμθςθ κινδφνου, εάν αυτι χρειαςτεί, και με τθ 

Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ ωσ φορζα υπεφκυνο για τθν ιχνθλάτθςθ 

των επαφϊν των επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων COVID-19 ςχετικά με τθν τυχόν 

αναςτολι τθσ λειτουργίασ τμιματοσ ι τμθμάτων ι όλου του Διμου. 

 Εάν δεν υπάρχει επιδθμιολογικι ςυςχζτιςθ: υνιςτάται ςυνζχιςθ των 

κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων με ςυνζπεια ςτθ ςυςτθματικι εφαρμογι 

των μζτρων προςταςίασ. 

 Εάν υπάρχει επιδθμιολογικι ςυςχζτιςθ (χωρίσ τα δφο κροφςματα να 

ζχουν οικογενειακι ςχζςθ ι ςτενι επαφι μεταξφ τουσ εκτόσ του 

Διμου): 

α) Ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων από τον ςυντονιςτι 

διαχείριςθσ COVID19 για εγριγορςθ και ζγκαιρθ αναγνϊριςθ φποπτων 

περιςτατικϊν. 

β) Ενίςχυςθ μζτρων ςτο εργαςιακό περιβάλλον: τιρθςθ αποςτάςεων, 

υγιεινι χεριϊν, αναπνευςτικι υγιεινι, κακαριότθτα περιβάλλοντοσ. 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/


γ) Εκτίμθςθ κινδφνου και ςφςταςθ για εργαςτθριακό ζλεγχο των ςτενϊν 

επαφϊν ςτον Οργανιςμό.  

δ) Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ επιδθμιολογικισ διερεφνθςθσ και 

τθν εκτίμθςθ κινδφνου, κα αποφαςιςτεί το εφροσ τθσ εφαρμογισ 

εργαςτθριακοφ ελζγχου και των μζτρων αναςτολισ λειτουργίασ του 

Διμου. 

 

6. Διαχείριςθ ςυρροισ κρουςμάτων ςε οργανικι μονάδα του Διμου 

Όταν υπάρχουν τρία (3) ι περιςςότερα εργαςτθριακά επιβεβαιωμζνα κροφςματα 

(ςυμπτωματικά ι αςυμπτωματικά), ςε διάςτθμα 14 θμερϊν, ενθμερϊνεται ο ΕΟΔΤ 

προκειμζνου να προβεί ςε εκτίμθςθ κινδφνου ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ 

Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ οικείασ Περιφερειακισ Ενότθτασ και 

τθ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ ωσ φορζα ιχνθλάτθςθσ επαφϊν. 

Η απόφαςθ για τθν προςωρινι αναςτολι λειτουργίασ του Διμου, εκδίδεται από τον 

οικείο Τπουργό ι τουσ επικεφαλισ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν του Δθμοςίου μετά 

από γνϊμθ του Διευκυντι Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ οικείασ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ, κατ’ εφαρμογι του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Πρωτοκόλλου 

Διαχείριςθσ Κροφςματοσ. 

Αποφάςεισ για τθν αναςτολι λειτουργίασ του ςυνόλου των οργανικϊν μονάδων των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, ςε επίπεδο δθμοτικισ ι περιφερειακισ ενότθτασ ι τθσ 

Επικράτειασ λαμβάνονται κατόπιν απόφαςθσ των Τπουργϊν Προςταςίασ του 

Πολίτθ, Τγείασ, Εςωτερικϊν και των κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιων Τπουργϊν μετά 

από γνϊμθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Τγείασ ζναντι του 

κορωνοϊοφ COVID-19. 

7. Εφαρμογι μζτρων πρόλθψθσ και ελζγχου λοιμϊξεων 

Για τον τακτικό κακαριςμό των χϊρων εργαςίασ δίνονται ςυμβουλζσ ςτον 

παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-

ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-

apolymanshsse-xwroys-kai-epifaneies. 

Για τθν προςταςία εργαηομζνων που χρθςιμοποιοφν Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ 

παρζχονται ςυμβουλζσ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-

ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-

mesa-mazikhsmetaforas. 

 

 

Τλοποιθκείςεσ δράςεισ του Διμου Κορυδαλλοφ για τον περιοριςμό τθσ 

μετάδοςθσ του κορονοϊοφ SARS-COV2(COVID 19) 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshsse-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshsse-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshsse-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-mesa-mazikhsmetaforas
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-mesa-mazikhsmetaforas
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-mesa-mazikhsmetaforas


φμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν ζχουν λθφκεί μζχρι ςιμερα όλα τα μζτρα προςταςίασ για τουσ 

εργαηόμενουσ του Διμου Κορυδαλλοφ όπωσ: 

 Εξ αποςτάςεωσ εργαςία, εκ περιτροπισ εργαςία, άδειεσ ειδικοφ ςκοποφ, 

άδεια απουςίασ τθσ ομάδασ αυξθμζνου κινδφνου, εξυπθρζτθςθ κοινοφ 

μόνο ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ κατόπιν ραντεβοφ, κερμομζτρθςθ όλων 

των ειςερχομζνων (δθμοτϊν-υπαλλιλων) ςτουσ Δθμοτικοφσ χϊρουσ( 

Δθμαρχείο, ΚΕΠ ,Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ, Βρεφονθπιακοί ςτακμοί κλπ).  

 Πραγματοποιικθκαν Rapid test COVID-19 ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ του 

Διμου Κορυδαλλοφ. 

  Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται απολφμανςθ ςε Δθμόςια κτίρια και 

χϊρουσ. 

 Διαρκισ ενθμζρωςθ από τον Αντιδιμαρχο Πολιτικισ προςταςίασ για κζματα 

COVID-19 και τον Ιατρό Εργαςίασ για τθν τιρθςθ και ορκι χριςθ των μζςων 

ατομικισ προςταςίασ. 

 Προμικεια και χοριγθςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκεσ, 

αντιςθπτικά, ςτολζσ προςταςίασ, αςπίδεσ προςϊπου κλπ) 

 Για τισ ςχολικζσ μονάδεσ ζγιναν επιπλζον προςλιψεισ κακαριςτριϊν, 

πραγματοποιικθκαν ςεμινάρια ειδικοφ κακαριςμοφ ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του ΕΟΔΤ, γίνεται απολφμανςθ όπου παρουςιάηεται κροφςμα.  

 Λειτουργεί το τθλεφωνικό κζντρο 2104990500 για τισ ανάγκεσ των Δθμοτϊν 

που προκφπτουν από τθν πανδθμία και τον εγκλειςμό. 

 Πραγματοποιείται διαρκισ ενθμζρωςθ Ειδικϊν Πλθκυςμιακϊν 

Ομάδων(ΡΟΜΑ). 

 Από τισ Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ για τθν αποφυγι μετακινιςεων γίνεται 

διανομι τροφίμων κακϊσ και κατ’ οίκον εξυπθρζτθςθ για φάρμακα 

,ςυνταγζσ κλπ.  

 Διανομι γευμάτων από τθν Περιφζρεια. 

 Πλατφόρμα εκελοντιςμοφ oloimazi.korydallos.gr 

 Μζχρι ςιμερα ζχουν πραγματοποιθκεί 702 (PCR) μοριακά τεςτ ςε 

ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Παςτζρ, εκ των οποίων 1.5% Θετικά και 208 

Rapid test COVID-19 υπό τθν Αιγίδα του Ιατρικοφ υλλόγου Πειραιά εκ των 

οποίων 0,96 % κετικά  

 

τοιχεία επικοινωνίασ με τουσ υντονιςτζσ του χεδίου Δράςθσ: 

– Αντιδιμαρχοσ Πολιτικισ Προςταςίασ (COVID 19) Νίκοσ Ζιςθσ: τθλ. 210.4990530-

528 

– Αντιδιμαρχοσ Παιδείασ και Δια Βίου Μάκθςθσ Κυριάκοσ Σηζρποσ: τθλ. 

210.4990711-723 

 

Σο παρόν ςχζδιο να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 



 

Παρακαλοφμε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν πιςτι εφαρμογι και τθν 

ορκι διαχείριςθ του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ για τον περιοριςμό μετάδοςθσ του 

κορωνοϊοφ, τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των υντονιςτϊν και τθν ςυνεργαςία μαηί τουσ 

με τον αποτελεςματικότερο τρόπο. 

 

                                                                                                           Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

 

         ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΗΗ 

 

Πίνακασ αποδεκτϊν :( με email) 

-Ιεροί Ναοί 

-Διευκυντζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

-Διευκυντζσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

-Ακλθτικοί φλλογοι 

-Πολιτιςτικοί φλλογοι 

-Διευκυντζσ και προϊςτάμενοι  Διμου Κορυδαλλοφ 
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