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HEALTH & SAFETY 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 

 
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΑΣ 

Οι άνθρωποι που μολύνονται από τον 

κορονoϊόSARS-CoV-2 μπορεί να εμφανίσουν 

πυρετό, βήχα, δύσπνοια (δυσκολία στην 

αναπνοή), να αισθάνονται κουρασμένοι και να 

έχουν μυϊκούς πόνους. Διαταραχές στην 

όσφρηση και στη γεύση επίσης έχουν 

αναφερθεί. Τα προβλήματα με την αναπνοή 

συμβαίνουν όταν η λοίμωξη προσβάλει τους 

πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονία. Τα 

συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται λίγες 

ημέρες μετά τη λοίμωξη με τον ιό, στις 

περισσότερες περιπτώσεις αυτό το χρονικό 

διάστημα είναι 3-7 ημέρες (μέσος όρος 5,2 

ημέρες) μετά την έκθεση. Όμως, σε κάποιους 

ανθρώπους τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά 

από μεγαλύτερο διάστημα (έως και 14 ημέρες). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Α. Εργαζόμενοι που εμφανίζουν ήπια 

συμπτώματα οξείας λοίμωξης 

αναπνευστικού (όπως καταρροή, πταρμός, 

δεκατική πυρετική κίνηση, μυϊκή αδυναμία):  

 

1.Δεν προσέρχονται στην εργασία 

 

2.Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους  

 

3.Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας της 

επιχείρησης  

 

4.Επικοινωνούν με το θεράποντα ιατρό τους 

και λαμβάνουν οδηγίες  

  

5.Επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο όταν: 

• Είναι 7 ημέρες ελεύθεροι συμπτωμάτων 

• Έχουν αναρρώσει πλήρως και είναι ικανοί 

προς εργασία  

 

Σε επιδείνωση ή εμμονή των συμπτωμάτων 

αναζητούν ιατρική εξέταση λαμβάνοντας 

προληπτικά μέτρα μη διασποράς της νόσου 

(μάσκα, γάντια).  

Β. Εργαζόμενοι που εμφανίζουν πυρετό, 

βήχα ή καιδυσκολία στην αναπνοή:  

 

1.Δεν προσέρχονται στην εργασία 

 

2.Ειδοποιούν τον προϊστάμενό τους 

 

3.Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας της 

επιχείρησης  

 

4.Αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια  

 

5.Επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ και λαμβάνουν 

οδηγίες (εργαστηριακός έλεγχος για COVID-

19 σύμφωνα με τις οδηγίες και τα εκάστοτε 

κριτήρια του ΕΟΔΥ)  

 

6.Υποχρεωτική ενημέρωση του ιατρού 

εργασίας σε επιβεβαίωση κρούσματος.  

 

7.Επιστρέφουν στην εργασία τους μόνο όταν:  

• Είναι 7ημέρες ελεύθεροι συμπτωμάτων 

• Έχουν αναρρώσει πλήρως και είναι ικανοί 

προς εργασία 

• Έχουν συμπληρώσει διάστημα 14ημερών 

απομόνωσης (αν έχουν λάβει σχετική 

οδηγία από τονΕΟΔΥ)και δεν έχουν 

εμφανίσει συμπτώματα  
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

  Όλοι οι εργαζόμενοι με οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων 

λοίμωξης αναπνευστικού: 
• Απομονώνονται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους 

• Ειδοποιούν τον προϊστάμενότους 

• Ειδοποιείται ο Ιατρός Εργασίας της επιχείρησης 

• Αποχωρούν άμεσα από την εργασία 

• Ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες και τις οδηγίες του θεράποντα 

ιατρού τους 

Α. Εργαζόμενοι που δεν εμφανίζουν βαριά 

συμπτωματολογία (χωρίς δυσκολία στην αναπνοή ή 

απώλεια συνείδησης ή άλλη βαριά κλινική εικόνα): 
1.Αποφεύγουν την επαφή με τους άλλους εργαζόμενους 

2.Αποχωρούν με δικό τους ιδιωτικόμέσο(όχι χρήση μέσων μαζικής 

κυκλοφορίας) 

3.Εάν δεν έχουν, μεταφέρονται με υπηρεσιακό όχημα ή άλλο όχημα. 

Φέρουν μάσκα μιας χρήσης, απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από 

τον οδηγό 

4.Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών και των χώρων. 

5.Εφαρμόζεται καλός αερισμός των εργασιακών χώρων  

Β.Εργαζόμενοι που χρήζουν επείγουσας ιατρικής 

αντιμετώπισης (δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια 

συνείδησης, βαριά κλινική εικόνα): 
 

1.Ενημερώνεται το ιατρείο 

2.Επικοινωνία με ΕΟΔΥ για λήψη περαιτέρω οδηγιών, ο ασθενής 

μεταφέρεται άμεσα με ασθενοφόρο ή σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ 

3.Τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας των οδηγών και 

νοσηλευτών 

4.Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών και χώρων (χρήση 0,5% 

υποχλωριώδους νατρίου δηλ. αραίωση 1:10 αν χρησιμοποιείται οικιακή 

χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, μετά από τον καθαρισμό με 

ουδέτερο απορρυπαντικό. Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να 

καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70% κατόπιν καθαρισμού με 

ουδέτερο απορρυπαντικό). 

5.Εφαρμόζεται καλός αερισμός τωνεργασιακών χώρων 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Εργαζόμενος που ήρθε σε στενή επαφή με εργαζόμενο που εμφάνισε συμπτώματα οξείας λοίμωξης αναπνευστικού  
 

1.Αποχωρεί άμεσα από την εργασία 

2.Παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι του 

3.Παρακολουθεί την υγεία του για 14 ημέρες 

• Σε μη εκδήλωση συμπτωμάτων επιστρέφει στην εργασία του 

• Σε εκδήλωση συμπτωμάτων ακολουθείται το σχέδιο από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων.  

 

Σε κρίσιμους τομείς της παραγωγής με κίνδυνο διακοπής λειτουργίας τους, οι επαφές των πιθανών κρουσμάτων μπορούν να απομονωθούν για     

7 ημέρες αντί 14 (μετά και από σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ). Με την επιστροφή του λαμβάνει υποχρεωτικά μέτρα προστασίας (μάσκα γάντια) 

μέχρι τη συμπλήρωση 14 ημερών. Η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται στα νοσοκομεία από 17/03/2020 λόγω  

• αδυναμίας διακοπής λειτουργίας τους  

• εκδήλωσης συμπτωμάτων στις πρώτες 5 με 7 ημέρες από την επαφή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 

 

Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, παραμένουν οι 14 ημέρες, ειδικά εάν πρόκειται για παρατεταμένη κοντινή επαφή, χωρίς την 

χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα) και χωρίς την εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων υγιεινής (καθαρισμός, απολύμανση 

επιφανειών).   

Εργαζόμενος που διαχειρίστηκε ύποπτο κρούσμα (οδηγός, νοσηλευτής, συνάδελφος) και τήρησε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (γυαλιά, 

φόρμα, μάσκα, γάντια μιας χρήσης) και τις οδηγίες που του έχουν δοθεί, θεωρείται χαμηλού κινδύνου για εκδήλωση νόσου. 

Εργαζόμενος με μικρή διάρκεια(<15 λεπτά) ή και μεγάλη απόσταση επαφής (>2 μέτρα) θεωρείται χαμηλού κινδύνου για εκδήλωση νόσου. Οι 

περιβαλλοντικοί κανόνες υγιεινής μειώνουν την επικινδυνότητα μετάδοσης νόσου. Τα αυστηρά μέτρα υγιεινής του προσωπικού μειώνουν 

περαιτέρω την επικινδυνότητα. 


