
 

 

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΩΝ Ε ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ΕΟΔΤ, 19 Μαΐου 2020 

1. Διαδικαςία κακθμερινισ κακαριότθτασ και εφαρμογισ απολυμαντικών   

 Οι χϊροι των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων πρζπει να αερίηονται καλά α) ςτα 

διαλείμματα και κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων εφόςον το επιτρζπουν οι 

κλιματικζσ ςυνκικεσ, και β) πριν και κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ τουσ.  

 Οι επιφάνειεσ κακαρίηονται με ςαποφνι και νερό ι απορρυπαντικό και νερό, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία. Το καλό τρίψιμο είναι 

απαραίτθτο για τθν απομάκρυνςθ των ρφπων και των μικροοργανιςμϊν.  

 Στισ επιφάνειεσ που χρθςιμοποιοφνται ι αγγίηονται ςυχνά ακολουκεί, μετά τον 

κακαριςμό, εφαρμογι απολυμαντικοφ. Συνικεισ επιφάνειεσ που χρθςιμοποιοφνται 

ι αγγίηονται ςυχνά είναι: τουαλζτεσ, βρφςεσ, πόμολα, τραπζηια ι πάγκοι εργαςίασ 

κοινισ χριςθσ, κουπαςτι ςκάλασ, κουμπιά ςε αςανςζρ ι κουδοφνια, διακόπτεσ 

θλεκτρικοφ, πλθκτρολόγια ι ςυςκευζσ τθλεφϊνου κοινισ χριςθσ, ζδρεσ 

εκπαιδευτικϊν ι κρανία όταν οι χριςτεσ τουσ εναλλάςςονται κ.ά.. 

 Για τθν εφαρμογι απολυμαντικοφ πρζπει να ζχει προθγθκεί κακαριςμόσ τθσ 

επιφάνειασ, ξζβγαλμά τθσ με νερό και ςτζγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο ςωςτόσ 

χρόνοσ εφαρμογισ του απολυμαντικοφ είναι απαραίτθτα για τθν καταςτροφι των 

μικροοργανιςμϊν.  

 Γνωςτζσ απολυμαντικζσ ουςίεσ είναι το υποχλωριϊδεσ νάτριο (χλωρίνθ) και θ 

αικυλικι αλκοόλθ (κακαρό οινόπνευμα, προςοχι όχι μπλε φωτιςτικό οινόπνευμα). 

Στο εμπόριο κυκλοφοροφν και άλλα απολυμαντικά με βακτθριοκτόνο και ιοκτόνο 

δράςθ εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επίςθσ ςτο 

εμπόριο κυκλοφοροφν εγκεκριμζνα από τον ΕΟΦ προϊόντα με κακαριςτικζσ και 

απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ ταυτόχρονα. 

 Συςτινεται θ εφαρμογι απολυμαντικοφ διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου 

(οικιακι χλωρίνθ) ςε ςυγκζντρωςθ 0.1% (=1000 ppm διακζςιμου χλωρίου), δθλαδι 

αραίωςθ 1:50 (20ml:1000ml) όταν θ αρχικι ςυγκζντρωςθ τθσ χλωρίνθσ είναι 5%, για 

τουλάχιςτον 1 λεπτό, θ οποία είναι αποτελεςματικι για τθν καταςτροφι των 

μικροοργανιςμϊν. Το διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου πρζπει να ετοιμάηεται 

εγκαίρωσ και να χρθςιμοποιείται εντόσ 24 ωρϊν. Εναλλακτικά, μποροφν να 
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χρθςιμοποιθκοφν αλκοολοφχα διαλφματα με 70%-90% ςυγκζντρωςθ αικυλικισ 

αλκοόλθσ για τουλάχιςτον 1 λεπτό.  

 Ο κακαριςμόσ ι/και θ εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ ι εξοπλιςμό που 

χαρακτθρίηονται ωσ ευαίςκθτεσ/οσ κα πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι.  

 Οι επιφάνειεσ δεν πρζπει να αγγίηονται μζχρι να ςτεγνϊςουν από τον κακαριςμό 

ι/και τθν εφαρμογι του απολυμαντικοφ.  

 Κακαριςμόσ και εφαρμογι απολυμαντικοφ πρζπει να γίνεται και ςτον εξοπλιςμό 

κακαριότθτασ πολλαπλϊν χριςεων (π.χ. κάδοι ςφουγγαρίςματοσ, ςφουγγαρίςτρεσ) 

μετά από κάκε χριςθ. Συνιςτάται θ χριςθ ξεχωριςτοφ εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ για 

τισ τουαλζτεσ και τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ(γραφεία, τάξεισ, κ.ά.).  

 Το προςωπικό κακαριότθτασ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του κα πρζπει να 

χρθςιμοποιεί τον κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό που περιλαμβάνει 

προςτατευτικι μάςκα, κατά προτίμθςθ χειρουργικι,προςτατευτικά γάντια μιασ 

χριςθσ και ςτολι εργαςίασ με πλαςτικι ποδιά. Αμζςωσ μετά τθν αφαίρεςθ των 

γαντιϊν τα χζρια κα πρζπει να πλζνονται πολφ καλά με νερό και ςαποφνι ι 

αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα (τουλάχιςτον 60% αλκοόλθ). Μετά τθν αφαίρεςθ 

των γαντιϊν κα πρζπει να ακολουκεί υγιεινι των χεριϊν (πλφςιμο με νερό και 

ςαποφνι ι εφαρμογι αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ για 20 δευτερόλεπτα) και, αφοφ τα 

χζρια ςτεγνϊςουν καλά, να χρθςιμοποιείται νζο ηευγάρι γαντιϊν. Πρόςκετοσ 

εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ, όπωσ μάςκα, προςτατευτικά γυαλιά και 

αδιάβροχθ ποδιά, μπορεί να χρειάηεται κατά τθν παραςκευι διαλυμάτων, ανάλογα 

με το κακαριςτικό/απολυμαντικό που χρθςιμοποιείται και τθ διαδικαςία 

κακαριςμοφ, για τθν προςταςία του προςωπικοφ κακαριότθτασ, ιδιαίτερα εάν 

υπάρχει κίνδυνοσ πιτςιλίςματοσ.  

 Κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ πρζπει να αποφεφγεται ο ψεκαςμόσ, θ πρόκλθςθ 

πιτςιλίματοσ και το ςικωμα ι θ ανάδευςθ ςκόνθσ (π.χ. ςκοφπιςμα, τίναγμα μοκζτασ, 

χαλιοφ ι άλλων μαλακϊν υλικϊν). 

 Η ςτολι/ρόμπα εργαςίασ πρζπει να πλζνεται τακτικά και να μθν τινάηεται πριν το 

πλφςιμό τθσ.  

 

2. Οδθγίεσ κακαριςμοφ και εφαρμογισ απολυμαντικοφ μετά από επιβεβαιωμζνο 

περιςτατικό COVID-19 

 Ο χϊροσ ι οι χϊροι (π.χ. γραφεία, τουαλζτα, κοινόχρθςτοι χϊροι, αίκουςεσ, 

τραπεηαρία) που χρθςιμοποιικθκαν από το επιβεβαιωμζνο περιςτατικό με COVID-

19, πρζπει να αερίηονται με φρζςκο αζρα για τουλάχιςτον 1 ϊρα και μετά να 

ακολουκεί κακαριςμόσ και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ και τον 

εξοπλιςμό. Οι εξωτερικζσ πόρτεσ και τα παράκυρα πρζπει να παραμείνουν ανοικτά 

ϊςτε να γίνει επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου. Αν υπάρχει δυνατότθτα, ο κακαριςμόσ 

τθσ αίκουςασ να ακολουκεί μετά από 24ωρο αεριςμό τθσ. Η 1 ϊρα αναφζρεται ςτισ 

γενικζσ οδθγίεσ κακαριςμοφ. 



 Οι επιφάνειεσ κακαρίηονται με ςαποφνι και νερό ι απορρυπαντικό και νερό, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία. Το καλό τρίψιμο είναι 

απαραίτθτο για τθν απομάκρυνςθ των ρφπων και των μικροοργανιςμϊν.  

 Στισ επιφάνειεσ, μετά τον κακαριςμό, το ξζβγαλμα με νερό και το ςτζγνωμα, 

ακολουκεί εφαρμογι απολυμαντικοφ. Το καλό τρίψιμο και ο ςωςτόσ χρόνοσ 

εφαρμογισ του απολυμαντικοφ είναι απαραίτθτα για τθν καταςτροφι των 

μικροοργανιςμϊν. 

 Γνωςτζσ απολυμαντικζσ ουςίεσ είναι το υποχλωριϊδεσ νάτριο (χλωρίνθ) και θ 

αικυλικι αλκοόλθ (κακαρό οινόπνευμα, προςοχι όχι μπλε φωτιςτικό οινόπνευμα).  

Στο εμπόριο κυκλοφοροφν και άλλα απολυμαντικά με εγκεκριμζνθ από τον Εκνικό 

Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)βακτθριοκτόνο και ιοκτόνο δράςθ.  

 Συςτινεται θ εφαρμογι απολυμαντικοφ διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου 

(οικιακι χλωρίνθ) ςε ςυγκζντρωςθ 0.1% (=1000 ppm διακζςιμου χλωρίου), δθλαδι 

αραίωςθ 1:50 (20ml:1000ml) όταν θ αρχικι ςυγκζντρωςθ τθσ χλωρίνθσ είναι 5%, για 

τουλάχιςτον 1 λεπτό, θ οποία είναι αποτελεςματικι για τθν καταςτροφι των 

μικροοργανιςμϊν. Το διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου πρζπει να ετοιμάηεται 

εγκαίρωσ και να χρθςιμοποιείται εντόσ 24 ωρϊν. Εναλλακτικά, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν αλκοολοφχα διαλφματα με 70%-90% ςυγκζντρωςθ αικυλικισ 

αλκοόλθσ για τουλάχιςτον 1 λεπτό.  

 Ο κακαριςμόσ ι/και θ εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ ι εξοπλιςμό που 

χαρακτθρίηονται ωσ ευαίςκθτεσ/οσ κα πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι.  

 Οι επιφάνειεσ δεν κα πρζπει να αγγίηονται μζχρι να ςτεγνϊςουν από τον κακαριςμό 

και τθν εφαρμογι του απολυμαντικοφ.  

 Ο εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ, όπου αυτό είναι εφικτό, ςυνιςτάται να είναι μίασ 

χριςεωσ (π.χ. πανιά κακαριότθτασ). Ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ που είναι 

πολλαπλϊν χριςεων (π.χ. κάδοι ςφουγγαρίςματοσ, ςφουγγαρίςτρεσ) πρζπει να 

κακαρίηεται και να γίνεται εφαρμογι απολυμαντικοφ μετά από κάκε χριςθ. 

Συνιςτάται θ χριςθ ξεχωριςτοφ εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ για τισ τουαλζτεσ και 

τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ(γραφεία, τάξεισ, κ.ά.).  

 Όςον αφορά τον ελάχιςτο προτεινόμενο ατομικό προςτατευτικό εξοπλιςμό του 

ατόμου που κακαρίηει, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ χριςθ προςτατευτικισ ρόμπασ 

μίασ χριςθσ μπορεί να αντικαταςτακεί με αδιάβροχθ ποδιά – θ οποία πρζπει να 

πλζνεται προςεκτικά με ηεςτό νερό και απορρυπαντικό μετά από κάκε χριςθ ι να 

είναι μίασ χριςεωσ - και τα προςτατευτικά γυαλιά να παραλθφκοφν, εφόςον 

βζβαια δεν υπάρχει πικανότθτα εκτίναξθσ μολυςματικϊν ςωματιδίων. 

 Το προςωπικό κακαριότθτασ πρζπει να αλλάηει τακτικά τα γάντια. Μετά τθν 

αφαίρεςθ των γαντιϊν πρζπει να ακολουκεί υγιεινι των χεριϊν (πλφςιμο με 

ςαποφνι και νερό ι εφαρμογι αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ για 20 δευτερόλεπτα) και 

αφοφ τα χζρια ςτεγνϊςουν καλά να χρθςιμοποιείται νζο ηευγάρι γαντιϊν.  

 Πρζπει να ακολουκείται ο ςωςτόσ και αςφαλισ τρόποσ εφαρμογισ, αφαίρεςθσ και 

απόρριψθσ του εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ με ςυχνι υγιεινι χεριϊν, 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ: 



https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-

doffing.pdf,https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-maska.pdf 

 

Γενικζσ επιςθμάνςεισ  

 Ο κακαριςμόσ των επιφανειϊν με ςαποφνι και νερό ι απορρυπαντικό και νερό 

απομακρφνει τουσ ρφπουσ και τουσ μικροοργανιςμοφσ από τισ επιφάνειεσ. Η 

εφαρμογι απολυμαντικών καταςτρζφει τουσ εναπομείναντεσ μικροοργανιςμοφσ 

που ζχουν επιμολφνει επιφάνειεσ και αντικείμενα, μειϊνοντασ ακόμα περαιτζρω 

τον κίνδυνο διαςποράσ του ιοφ .  

 Η χλωρίνθ δεν πρζπει να αναμειγνφεται με αμμωνία και άλλου είδουσ 

απορρυπαντικά/ κακαριςτικά. 

 Πρζπει να ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι ςχετικά με τθν 

αραίωςθ των απολυμαντικϊν με νερό, τον χρόνο εφαρμογισ τουσ, το χρόνο 

αεριςμοφ του χϊρου, τθν αποκικευςι τουσ κακϊσ και τον ςυνιςτάμενο 

εξοπλιςμό προςταςίασ του προςωπικοφ κακαριότθτασ.  

 Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ πρζπει να φυλάςςονται πάντα 

μακριά από τα παιδιά.  

 Κατά τθ χριςθ κακαριςτικών και απολυμαντικών το προςωπικό 

κακαριότθτασ πρζπει να αποφεφγει τθν ειςπνοι τουσ και τθν άμεςθ επαφι 

με το δζρμα με τθ χριςθ γαντιών και το πλφςιμο των χεριών με ςαποφνι και 

νερό για τουλάχιςτον 20 δευτερόλεπτα. 

 Η παραςκευι των απολυμαντικών (π.χ. αραίωςθ χλωρίνθσ κλπ.) πρζπει να 

γίνεται ςε χώρο που αερίηεται καλά, και κατ’ αυτιν το προςωπικό πρζπει να 

φορά ελαςτικά γάντια, αδιάβροχθ ποδιά και κλειςτά παποφτςια για 

προςταςία από τα χθμικά που περιζχονται. Η χριςθ προςτατευτικών γυαλιών 

και μάςκασ μπορεί να είναι, επίςθσ, απαραίτθτα εάν υπάρχει κίνδυνοσ 

πιτςιλίςματοσ. 

 Ο προαφλιοσ χϊροσ κακαρίηεται με ςαποφνι και νερό ι κοινά απορρυπαντικά 

και νερό. 

 

(Β) Διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ ςτθν εκπαιδευτικι μονάδα 

 Σε κάκε εκπαιδευτικι μονάδα ορίηεται ζνασ υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ φποπτων 
κρουςμάτων COVID-19, με τον αναπλθρωτι του.  

 Ο υπεφκυνοσ ενθμερϊνει το προςωπικό ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ / διαχείριςθ 
φποπτων κρουςμάτων COVID-19. 

 

 

Σι πρζπει να γίνει ςε περίπτωςθ που μακθτισ  εμφανίςει ςυμπτώματα ςυμβατά με 

λοίμωξθ COVID-19 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-maska.pdf


 

 Ο μακθτισ φοράει μάςκα και οδθγείται ςε ειδικό καλά αεριηόμενο χϊρο 
απομόνωςθσ, που ζχει προβλεφκεί ςε κάκε μονάδα 

 Ειδοποιείται ο γονζασ/ κθδεμόνασ για να παραλάβει τον μακθτι, κατά 
προτίμθςθ με χριςθ μάςκασ. 

 Ζθτείται αμζςωσ ιατρικι αξιολόγθςθ, κατά προτίμθςθ με πρωτοβουλία του 
γονζα/ κθδεμόνα. Σφμφωνα με τθν κρίςθ του κεράποντοσ ιατροφ, εφόςον ο 
μακθτισ εμφανίηει ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19, πρζπει να γίνει 
κατά προτεραιότθτα μοριακό διαγνωςτικό τεςτ 

 Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, ο μακθτισ παραμζνει ςτο ςπίτι του με μάςκα, 
ςε καλά αεριηόμενο δωμάτιο και ςε απόςταςθ από τουσ ςυγκατοίκουσ του 
(οδθγίεσ: https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-

kroysmatos-sto-spiti/) 
 

Σι πρζπει να γίνει αν ζχουμε επιβεβαιωμζνο κροφςμα ςτθν Εκπαιδευτικι Μονάδα 

(μακθτισ, εκπαιδευτικό ι λοιπό προςωπικό) 

 

Αν το τεςτ βγει κετικό 

 Ενθμερϊνεται αμζςωσ θ εκπαιδευτικι μονάδα και ο ΕΟΔΥ, 

 Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεφκυνο ςτθν εκπαιδευτικι μονάδα για να γίνει θ 
επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ των πικανϊν επαφϊν του αςκενι με 
επιβεβαιωμζνο COVID-19 (εκπαιδευτικοί/μακθτζσ ςτθν ίδια αίκουςα, ςυμμακθτζσ 
ςε εργαςτιριο ι άλλθ δραςτθριότθτα κ.λπ.), 

 Ενδελεχισ κακαριςμόσ και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςτισ επιφάνειεσ των χϊρων 
που δραςτθριοποιικθκε ο αςκενισ, 

 Ο μακθτισ κα επιςτρζψει ςτο ςχολείο μετά τθν πάροδο 3 θμερϊν από τθν 
υποχϊρθςθ του πυρετοφ και τθν φφεςθ των ςυμπτωμάτων του ΚΑΙ τθν παρζλευςθ 
τουλάχιςτον 10θμζρου από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων, 

 Οι ςυμμακθτζσ του τμιματοσ  κα απομακρυνκοφν από το ςχολείο, με οδθγίεσ για 
ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ και εφόςον δεν εκδθλϊςουν κάποιο φποπτο 
ςφμπτωμα, κα επιςτρζψουν μετά από 10 θμζρεσ. 

 

Αν το τεςτ βγει αρνθτικό 

 Ο μακθτισ επιςτρζφει ςτο ςχολείο μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον 3 θμερϊν από τθν 
υποχϊρθςθ του πυρετοφ και τθν φφεςθ των ςυμπτωμάτων του. 

 

Σι πρζπει να γίνει αν ζχουμε ςυρροι κρουςμάτων με λοίμωξθ COVID-19 

Ωσ ςυρροι κρουςμάτων ορίηεται θ εμφάνιςθ τουλάχιςτον δφο εργαςτθριακά 

επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων λοίμωξθσ COVID-19 μεταξφ μακθτϊν ι και εκπαιδευτικϊν ςε 

ςυγκεκριμζνο τμιμα μζςα ςε διάςτθμα 14 θμερϊν.     

• Διακοπι τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ για 10 θμζρεσ. 



• Ενδελεχισ κακαριςμόσ και απολφμανςθ των χϊρων που δραςτθριοποιικθκαν 
τα κροφςματα (οδθγίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΔΥ  www.eody.gov.gr).    

• Οι μακθτζσ (ι το προςωπικό) που νόςθςαν κα επιςτρζψουν ςτο ςχολείο μετά 

τθν πάροδο 3 θμερϊν από τθν υποχϊρθςθ του πυρετοφ και τθν φφεςθ των 

ςυμπτωμάτων τουσ ΚΑΙ τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον 10θμζρου από τθν ζναρξθ 

των ςυμπτωμάτων.  

• Οι ςυμμακθτζσ του τμιματοσ  κα απομακρυνκοφν από το ςχολείο, με οδθγίεσ 

για ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ και εφόςον δεν εκδθλϊςουν κάποιο 

φποπτο ςφμπτωμα, κα επιςτρζψουν μετά από 10 θμζρεσ. 

• Άμεςθ ενθμζρωςθ του ΕΟΔΤ για επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ 

επαφών.  

• ε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 3 ι περιςςότερων ςποραδικών κρουςμάτων ςτθν 

εκπαιδευτικι μονάδα ςε διάςτθμα 14 θμερών, άμεςθ ενθμζρωςθ του ΕΟΔΤ 

για επιδθμιολογικι διερεφνθςθ.    

 

http://www.eody.gov.gr/

