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                        ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
για τον περιορισμό της μετάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19 στους χώρους λειτουργίας
των Υπηρεσιών του
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 

Β.  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

      
Β.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

Β.2 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Β.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Γ.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

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

Ε.1 ΟΡΙΣΜΟΙ  «ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ  COVID-19»  ΚΑΙ  «ΕΠΑΦΩΝ»  ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ  
COVID-19. 

Ε.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

Ε.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ
ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ 

Ε.4    ΣΥΡΡΟΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΤ.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Ζ.    ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19 

Θ.     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκύκλιες

οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020-

ΑΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος

COVID-19  για  τους  χώρους  εργασίας  του  Δημόσιου  Τομέα  που  εξέδωσε  ο  ΕΟΔΥ,

προχώρησε:

1. Στον ορισμό Συντονιστή Διαχείρισης COVID-19 και ομάδας κατάρτισης του Σχεδίου

Δράσης, με την αριθμ. πρωτ.: 37166/29-10-2020 Απόφαση Δημάρχου. 

2. Στην  κατάρτιση  του  παρόντος  Σχεδίου  Δράσης  με  τη  συνδρομή  του  Ιατρού

Εργασίας. Σκοπός του σχεδίου είναι η καθιέρωση ενός εύληπτου και ομοιόμορφου

πλαισίου  για  τον  περιορισμό  της  μετάδοσης  του  κορωνοϊού  στους  χώρους

λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,

προκειμένου  να  προστατευθεί  η  υγεία  του  υπηρετούντος  προσωπικού  και  των

πολιτών  –  επισκεπτών  του,  με  ταυτόχρονη  διασφάλιση  της  απρόσκοπτης

λειτουργίας του. 

 Βασικοί στόχοι του εν λόγω Σχεδίου Δράσης αποτελούν: 

 η ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του ιού στους εργαζόμενους του Δήμου, 

 η  αντιμετώπιση  των  ύποπτων  ή  και  επιβεβαιωμένων  κρουσμάτων  που  δεν

χρήζουν νοσηλείας και 

 ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα. 

Το παρόν Σχέδιο Δράσης θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε συστάσεις του ΕΟΔΥ και

θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ 

Για  την  εφαρμογή  του  «Πρωτοκόλλου  Διαχείρισης  Κρούσματος  για  τους  Χώρους

Εργασίας  του  Δημόσιου  Τομέα»,  καθώς  και  του  παρόντος  Σχεδίου  Δράσης,  με

απόφαση Δημάρχου έχει οριστεί Συντονίστρια Διαχείρισης COVID-19, η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &

Αθλητισμού του Δήμου μας, Αικατερίνη Λάσκαρη του Στεφάνου, κλάδου ΤΕ Εποπτών 
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Δημόσιας  Υγείας,  με  αναπληρώτρια  την  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη  του  Τμήματος

Διοικητικής  Μέριμνας  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών,  Μαρία  Λούβρου  του

Κωνσταντίνου. 

Το έργο του Συντονιστή και του Αναπληρωτή του συνίσταται στην εφαρμογή και τήρηση

των  εγκυκλίων  –  οδηγιών  του  Υπουργείου  Υγείας  του  ΕΟΔΥ  και  του  Υπουργείου

Εργασίας  ΣΕΠΕ για  τον  COVID-19,  καθώς και  για  την  εφαρμογή  των οδηγιών  του

Ιατρού εργασίας. 

Ο συντονιστής διαχείρισης και ο αναπληρωτής του μεριμνούν για: 

   για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού

     ανάμεσα στους εργαζόμενους, 

   για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους

     του Δήμου και 

  για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση

     των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς

     χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

Ως  σημεία  επαφής  του  συντονιστή  με  τις  Υπηρεσίες  του  Δήμου,  ορίζονται  όλοι  οι

Προϊστάμενοι  των οργανικών μονάδων του Δήμου,  οι  οποίοι  οφείλουν να παρέχουν

άμεση  και  λεπτομερή  ενημέρωση  στον  συντονιστή  ή  τον  αναπληρωτή  του  και  να

ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία

των υπηρεσιών τους. 

Στην  κατεύθυνση  αυτή  οι  Προϊστάμενοι  Διεύθυνσης  σε  συνεργασία  με  τους

Προϊσταμένους  των  Τμημάτων  της  Διεύθυνσης  που  προΐστανται,  καθώς  και  οι

Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων, καλούνται να προβούν στην πιστή εφαρμογή

του «Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου 

Τομέα» και του «Σχεδίου Δράσης», όπως αναλύεται κατωτέρω και να συνδράμουν με

τον τρόπο αυτό στο έργο του συντονιστή.

Δ 

Β.  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Με βάση τα δεδομένα, επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
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Β.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

Στους εσωτερικούς  χώρους εργασίας  του  Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων

Νήσων είναι υποχρεωτική: 

  η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο για τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της επαφής

   τους με κοινό, όσο και για τους πολίτες και 

  η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και

   μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών. 

Β.2 ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με  βάση  τις  σχετικές  εγκυκλίους   που  αφορούν  στο  θέμα,  καθώς  επίσης  και  το

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους του Δημόσιου τομέα του Εθνικού

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προβλέπεται η πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων

σ’ αυτές και συγκεκριμένα : 

α)  Επανακαθορίζεται στο 50% το ποσοστό για την υποχρεωτική εξ αποστάσεως   

     εργασία, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων. 

     Οι Διευθυντές καλούνται να προβούν σε κατάρτιση πλάνου εργασίας το οποίο θα   

     καθορίζει ποιοι υπάλληλοι θα παρέχουν και τι είδους εξ αποστάσεως εργασία, το 

     οποίο θα αποστέλλεται υποχρεωτικά εβδομαδιαία στο Τμήμα Ανθρώπινου   

     Δυναμικού του Δήμου. 

β) Επανέρχεται η βεβαίωση κίνησης υπάλληλων η οποία εκδίδεται από τους 

    Προϊσταμένους Διευθύνσεων για τους υπαλλήλους που εποπτεύουν, καθώς και από

    τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης για τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων 

    και τους αιρετούς. 

γ) Επανέρχεται η άδεια ειδικού σκοπού για υπαλλήλους, όπως προβλέπεται από τις 

    σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

δ) Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου στους χώρους εργασίας.

ε) Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με

    χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό.
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Β.3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

 Η εξυπηρέτηση κοινού από όλες τις  υπηρεσίες  του Δήμου θα πραγματοποιείται,

κατόπιν ραντεβού. 

 Απαγορεύεται η είσοδος των πολιτών - επισκεπτών στις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς

τη  χρήση  προστατευτικής  μάσκας,  ενώ  είναι  υποχρεωτική  η  τήρηση  της

προβλεπόμενης  απόστασης  πλέον  του  1,5  μέτρου  στους  χώρους  αναμονής  και

εξυπηρέτησης,  ενώ  είναι  υποχρεωτική  επίσης  η  χρήση  αντισηπτικού  κατά  την

είσοδο και έξοδό τους από τα δημοτικά κτήρια. 

 Οι υπηρεσίες του Δήμου με κάθε πρόσφορο τρόπο θα πρέπει να συστήνουν στους

πολίτες να αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους, όταν είναι δυνατό να

εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Για  την  πληρέστερη  ενημέρωσή  τους,  οι  πολίτες  μπορούν  να  επισκέπτονται  την

ιστοσελίδα  του  Δήμου,  https://corfu.gr,  όπου  παρέχονται  πληροφορίες  για  τις

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  του  Δήμου,  καθώς και  τα  στοιχεία  επικοινωνίας τους  με  τις

υπηρεσίες του Δήμου, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και ενημέρωσή τους. 

Γ.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1. Οι υπάλληλοι του Δήμου οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, 

καθώς η προσεκτική υγιεινή των χεριών αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά  

των λοιμώξεων. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται συχνά με σαπούνι και νερό, ειδικά

μετά από βήχα ή φτέρνισμα, ή να γίνεται χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και να 

αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη

λήψη τροφής. 

2. Να εφαρμόζουν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή της μετάδοσης  

μέσω σταγονιδίων: πχ σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με

το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. 

3. Να αποφεύγουν την κοινή χρήση των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και 

άλλων προσωπικών αντικειμένων. 

4. Να αποφεύγουν κοντινή επαφή (<1,5μ) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 

λεπτών  με  άτομα  τα  οποία  εμφανίζουν  συμπτώματα  βήχα,  φτερνίσματος  ή  
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πυρετού.  Επισημαίνεται,  ότι  η  χρήση  γαντιών  προφυλάσσει  από  

περιφερόμενα  μικρόβια,  ενώ  η  χρήση  μάσκας  ενισχύει  την  αίσθηση  τήρησης  

αποστάσεων. 

5. Οι  εργαζόμενοι  να  χρησιμοποιούν  αντισηπτικό  αλκοολούχο  διάλυμα  

(περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Συνιστάται καλό  

τρίψιμο  των  χεριών  μέχρι  το  αντισηπτικό  να  στεγνώσει.  Το  μπουκάλι  με  το  

αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να βρίσκεται σε ευκρινή 

θέση στη είσοδο κάθε γραφείου. 

6.  Συνιστάται  η  τήρηση  των  κάθε  φορά  ισχυουσών  οδηγιών  που  αφορούν  στην  

ασφαλή μεταφορά προσώπων με τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου, στο πλαίσιο 

των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID- 19.

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Για τη χορήγηση στους υπαλλήλους των ειδικών διευκολύνσεων που έχουν προβλεφθεί

στο  πλαίσιο  αντιμετώπισης  της  πανδημίας  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στις  εγκύκλιες

οδηγίες  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.  Επίσης,  για  όσους  υπαλλήλους  του  Δήμου

ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με

την αριθμ.:  ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-09-2020 (Β΄4011)  Κοινή Υπουργική Απόφαση,

εφαρμόζονται  όλα  τα  μέτρα  προστασίας  και  παρέχονται  οι  διευκολύνσεις  που

προβλέπονται στην αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-

2ΞΧ)  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  όπως  κάθε  φορά  συμπληρώνεται  και

ισχύει.

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ

ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 

Ε.1 ΟΡΙΣΜΟΙ  «ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ  COVID-19»  ΚΑΙ  «ΕΠΑΦΩΝ»  ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ  

COVID-19. 

Κλινικά κριτήρια 

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα: 

 βήχας 

 πυρετός 
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 δύσπνοια 

 αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας 

επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία,

  ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια

Επιδημιολογικά κριτήρια 

 στενή επαφή 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:

Α. 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. 

  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
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    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.

Β. 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. 

Ε.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

 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 άμεσα προϊστάμενο του ο οποίος ενημερώνει  τον  

συντονιστή διαχείρισης COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.

 Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19  

εντός της οργανικής μονάδας, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 Ενημερώνει τον άμεσα 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.

  Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για επιδημιολογική

διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος

(προσωπικού και επισκεπτών κ.λ.π).
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      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. 

      Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από

       Ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό

       διαγνωστικό τεστ. 

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-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/), ενώ  η  οργανική  μονάδα  συνεχίζει

κανονικά τη λειτουργία της.

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του Δήμου 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-metra-katharismoy-kaiapolymanshs-

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  ειδοποιεί  τον  άμεσα  προϊστάμενό  του  ο  οποίος  ενημερώνει  τον

συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην
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Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής

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

diaxeirisiepafon.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 θα 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-giaapomonosi-epafon-sto-spiti/. 

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό: 

  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. 
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Ε.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΚΑΝ

ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ 

Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος 

ΚΑΙ 

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του Δήμου 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 Δήμου. 

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 Δήμου): 

 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 στο Δήμο. 

 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 Δήμου. 

Ε.4    ΣΥΡΡΟΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Όταν  υπάρχουν  τρία  (3)  ή  περισσότερα  εργαστηριακά  επιβεβαιωμένα  κρούσματα

(συμπτωματικά  ή  ασυμπτωματικά),  σε  διάστημα  14  ημερών,  ενημερώνεται  ο  ΕΟΔΥ
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προκειμένου  να  προβεί  σε  εκτίμηση  κινδύνου  σε  συνεργασία  με  την  Διεύθυνση

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων

και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών. 

Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας επί μέρους 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 COVID

ΣΤ.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Για τον τακτικό καθαρισμό των χώρων εργασίας δίνονται συμβουλές στον παρακάτω

σύνδεσμο: (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-

prolhpshsenanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-

xwroys-kaiepifaneies)

Z. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για τον περιορισμό της διασποράς του ιού μέσω του συγχρονισμού, προτείνετε :

1.  Ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων των υπαλλήλων γραφείου εντός  των

χώρων εργασίας τους, πλέον της εκτέλεσης των υπαλληλικών τους αρμοδιοτήτων και

2. Οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης από τις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων,

στους  εσωτερικούς  χώρους  εργασίας  των  υπαλλήλων  (γραφεία,  υπολογιστές,

καθίσματα) είναι πολύ σημαντικό να γίνονται στο τέλος της βάρδιας και κυρίως χωρίς

την παρουσία των υπαλλήλων. Οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι , τουαλέτες,

κ.α) και τα μέρη αυτών (πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.α) θα καθαρίζονται  με την

13

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshsenanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kaiepifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshsenanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kaiepifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshsenanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kaiepifaneies
ΑΔΑ: ΨΒ9Γ46ΜΓ2Α-ΕΗΠ



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID -19

συχνότητα  που  προβλέπεται  από  το  πρόγραμμα  καθαρισμού  και  σύμφωνα  με  τις

οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του συντονιστή διαχείρισης  COVID-19 και του αναπληρωτή

του είναι τα ακόλουθα:

Συντονίστρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΗ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2661038320  & 6977546726 

Αναπληρώτρια συντονίστρια ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Τηλέφωνα επικοινωνίας :  2661362708 & 6933222068

Θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

- Οδηγίες πλυσίματος Χεριών 

- Οδηγίες εφαρμογής αλκοολούχου αντισηπτικού 

- Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας 

- Οδηγίες εφαρμογής απόστασης ασφάλειας 

- Χρήσιμοι σύνδεσμοι
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

1. https://eody.gov.gr/

2. https://www.civilprotection.gr/el 

3. https://www.ypakp.gr/ 

4. https://www.sepenet.gr/liferayportal/archike 

5. http://www.elinyae.gr/ 

6. https://www.moh.gov.gr/

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου
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