
                                           Οδηγίες ατομικής υγιεινής 
 

 Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση 
μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει 
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό.

 Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με 
οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το 
αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό.

 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη 
μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

 Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων 
και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα.

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το 
μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του 
χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων 
και επιμελές πλύσιμο των χεριών.

 Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το 
στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια 
και μπουκάλια. Συστήνεται η χρήση ατομικού μπουκαλιού ή 
παγουριού από το κάθε παιδί.

 Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, 
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, 
και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την 
επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή 
άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών 
με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους 
κάδους απορριμμάτων.

 Η υγιεινή των χεριών για τουλάχιστον  20 δευτερόλεπτα με χρήση 
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που θα βρίσκεται κοντά 
στην είσοδο κάθε αίθουσας διδασκαλίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
συχνά και σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, κατά 
προτίμηση υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού της τάξης.

 Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν 
και μετά τη χρήση εξοπλισμού, όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή, 
σε περίπτωση που αυτός είναι κοινόχρηστος.

 Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση 
συμπτωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων 
συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, 
πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα) παραμονή 
στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων. Η ένδειξη για 
διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου θα τίθεται κατά περίπτωση 
ανάλογα με την κρίση του θεράποντος ιατρού και τα 
επιδημιολογικά δεδομένα σε επίπεδο τμήματος, σχολείου ή/και 
γεωγραφικής περιοχής.

 Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών, μπορεί να 
τοποθετούνται σε διάφορους χώρους του σχολείου αφίσες ή 
εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων 
ατομικής υγιεινής.

 


