
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΟΔΥ, 19 Μαΐου 2020

1. Διαδικασία καθημερινής καθαριότητας και εφαρμογής απολυμαντικών  

 Οι χώροι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να αερίζονται καλά α) στα 
διαλείμματα και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων εφόσον το επιτρέπουν οι 
κλιματικές συνθήκες, και β) πριν και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού τους. 

 Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι 
απαραίτητο για την απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών. 

 Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά ακολουθεί, μετά τον 
καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού. Συνήθεις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται 
ή αγγίζονται συχνά είναι: τουαλέτες, βρύσες, πόμολα, τραπέζια ή πάγκοι εργασίας 
κοινής χρήσης, κουπαστή σκάλας, κουμπιά σε ασανσέρ ή κουδούνια, διακόπτες 
ηλεκτρικού, πληκτρολόγια ή συσκευές τηλεφώνου κοινής χρήσης, έδρες 
εκπαιδευτικών ή θρανία όταν οι χρήστες τους εναλλάσσονται κ.ά..

 Για την εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός της 
επιφάνειας, ξέβγαλμά της με νερό και στέγνωμα. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός 
χρόνος εφαρμογής του απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή των 
μικροοργανισμών. 

 Γνωστές απολυμαντικές ουσίες είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και η 
αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα, προσοχή όχι μπλε φωτιστικό οινόπνευμα). 
Στο εμπόριο κυκλοφορούν και άλλα απολυμαντικά με βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο 
δράση εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επίσης στο 
εμπόριο κυκλοφορούν εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ προϊόντα με καθαριστικές και 
απολυμαντικές ιδιότητες ταυτόχρονα.

 Συστήνεται η εφαρμογή απολυμαντικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
(οικιακή χλωρίνη) σε συγκέντρωση 0.1% (=1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου), δηλαδή 
αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) όταν η αρχική συγκέντρωση της χλωρίνης είναι 5%, για 
τουλάχιστον 1 λεπτό, η οποία είναι αποτελεσματική για την καταστροφή των 
μικροοργανισμών. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται 
εγκαίρως και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. Εναλλακτικά, μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα διαλύματα με 70%-90% συγκέντρωση αιθυλικής 
αλκοόλης για τουλάχιστον 1 λεπτό. 

 Ο καθαρισμός ή/και η εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες ή εξοπλισμό που 
χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες/ος θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

 Οι επιφάνειες δεν πρέπει να αγγίζονται μέχρι να στεγνώσουν από τον καθαρισμό 
ή/και την εφαρμογή του απολυμαντικού. 

 Καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού πρέπει να γίνεται και στον εξοπλισμό 
καθαριότητας πολλαπλών χρήσεων (π.χ. κάδοι σφουγγαρίσματος, σφουγγαρίστρες) 
μετά από κάθε χρήση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού εξοπλισμού καθαριότητας για 
τις τουαλέτες και τους υπόλοιπους χώρους (γραφεία, τάξεις, κ.ά.). 

 Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών του θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει 
προστατευτική μάσκα, κατά προτίμηση χειρουργική, προστατευτικά γάντια μιας 
χρήσης και στολή εργασίας με πλαστική ποδιά. Αμέσως μετά την αφαίρεση των 
γαντιών τα χέρια θα πρέπει να πλένονται πολύ καλά με νερό και σαπούνι ή 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (τουλάχιστον 60% αλκοόλη). Μετά την αφαίρεση 
των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και 
σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 δευτερόλεπτα) και, αφού τα 
χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος 
εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και 
αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα 
με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία 
καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν 
υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. 

 Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει να αποφεύγεται ο ψεκασμός, η πρόκληση 
πιτσιλίματος και το σήκωμα ή η ανάδευση σκόνης (π.χ. σκούπισμα, τίναγμα μοκέτας, 
χαλιού ή άλλων μαλακών υλικών).

 Η στολή/ρόμπα εργασίας πρέπει να πλένεται τακτικά και να μην τινάζεται πριν το 
πλύσιμό της. 

2. Οδηγίες καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικού μετά από επιβεβαιωμένο 
περιστατικό COVID-19

 Ο χώρος ή οι χώροι (π.χ. γραφεία, τουαλέτα, κοινόχρηστοι χώροι, αίθουσες, 
τραπεζαρία) που χρησιμοποιήθηκαν από το επιβεβαιωμένο περιστατικό με COVID-
19, πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα και μετά να 
ακολουθεί καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού σε όλες τις επιφάνειες και τον 
εξοπλισμό. Οι εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά 
ώστε να γίνει επαρκής αερισμός του χώρου. Αν υπάρχει δυνατότητα, ο καθαρισμός 
της αίθουσας να ακολουθεί μετά από 24ωρο αερισμό της. Η 1 ώρα αναφέρεται στις 
γενικές οδηγίες καθαρισμού.



 Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό τρίψιμο είναι 
απαραίτητο για την απομάκρυνση των ρύπων και των μικροοργανισμών. 

 Στις επιφάνειες, μετά τον καθαρισμό, το ξέβγαλμα με νερό και το στέγνωμα, 
ακολουθεί εφαρμογή απολυμαντικού. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος 
εφαρμογής του απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή των 
μικροοργανισμών.

 Γνωστές απολυμαντικές ουσίες είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και η 
αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα, προσοχή όχι μπλε φωτιστικό οινόπνευμα).  
Στο εμπόριο κυκλοφορούν και άλλα απολυμαντικά με εγκεκριμένη από τον Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση. 

 Συστήνεται η εφαρμογή απολυμαντικού διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 
(οικιακή χλωρίνη) σε συγκέντρωση 0.1% (=1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου), δηλαδή 
αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) όταν η αρχική συγκέντρωση της χλωρίνης είναι 5%, για 
τουλάχιστον 1 λεπτό, η οποία είναι αποτελεσματική για την καταστροφή των 
μικροοργανισμών. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται 
εγκαίρως και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. Εναλλακτικά, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα διαλύματα με 70%-90% συγκέντρωση αιθυλικής 
αλκοόλης για τουλάχιστον 1 λεπτό. 

 Ο καθαρισμός ή/και η εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες ή εξοπλισμό που 
χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες/ος θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

 Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αγγίζονται μέχρι να στεγνώσουν από τον καθαρισμό 
και την εφαρμογή του απολυμαντικού. 

 Ο εξοπλισμός καθαρισμού, όπου αυτό είναι εφικτό, συνιστάται να είναι μίας 
χρήσεως (π.χ. πανιά καθαριότητας). Ο εξοπλισμός καθαριότητας που είναι 
πολλαπλών χρήσεων (π.χ. κάδοι σφουγγαρίσματος, σφουγγαρίστρες) πρέπει να 
καθαρίζεται και να γίνεται εφαρμογή απολυμαντικού μετά από κάθε χρήση. 
Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού εξοπλισμού καθαριότητας για τις τουαλέτες και 
τους υπόλοιπους χώρους (γραφεία, τάξεις, κ.ά.). 

 Όσον αφορά τον ελάχιστο προτεινόμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό του 
ατόμου που καθαρίζει, σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση προστατευτικής ρόμπας 
μίας χρήσης μπορεί να αντικατασταθεί με αδιάβροχη ποδιά – η οποία πρέπει να 
πλένεται προσεκτικά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό μετά από κάθε χρήση ή να 
είναι μίας χρήσεως - και τα προστατευτικά γυαλιά να παραληφθούν, εφόσον 
βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα εκτίναξης μολυσματικών σωματιδίων.

 Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να αλλάζει τακτικά τα γάντια. Μετά την 
αφαίρεση των γαντιών πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με 
σαπούνι και νερό ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 δευτερόλεπτα) και 
αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. 

 Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος εφαρμογής, αφαίρεσης και 
απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας με συχνή υγιεινή χεριών, 
σύμφωνα με τις οδηγίες: 



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

Γενικές επισημάνσεις 

 Ο καθαρισμός των επιφανειών με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό 
απομακρύνει τους ρύπους και τους μικροοργανισμούς από τις επιφάνειες. Η 
εφαρμογή απολυμαντικών καταστρέφει τους εναπομείναντες μικροοργανισμούς 
που έχουν επιμολύνει επιφάνειες και αντικείμενα, μειώνοντας ακόμα περαιτέρω 
τον κίνδυνο διασποράς του ιού . 

 Η χλωρίνη δεν πρέπει να αναμειγνύεται με αμμωνία και άλλου είδους 
απορρυπαντικά/ καθαριστικά.

 Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την 
αραίωση των απολυμαντικών με νερό, τον χρόνο εφαρμογής τους, το χρόνο 
αερισμού του χώρου, την αποθήκευσή τους καθώς και τον συνιστάμενο 
εξοπλισμό προστασίας του προσωπικού καθαριότητας. 

 Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται πάντα 
μακριά από τα παιδιά. 

 Κατά τη χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών το προσωπικό 
καθαριότητας πρέπει να αποφεύγει την εισπνοή τους και την άμεση επαφή 
με το δέρμα με τη χρήση γαντιών και το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και 
νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

 Η παρασκευή των απολυμαντικών (π.χ. αραίωση χλωρίνης κλπ.) πρέπει να 
γίνεται σε χώρο που αερίζεται καλά, και κατ’ αυτήν το προσωπικό πρέπει να 
φορά ελαστικά γάντια, αδιάβροχη ποδιά και κλειστά παπούτσια για 
προστασία από τα χημικά που περιέχονται. Η χρήση προστατευτικών γυαλιών 
και μάσκας μπορεί να είναι, επίσης, απαραίτητα εάν υπάρχει κίνδυνος 
πιτσιλίσματος.

 Ο προαύλιος χώρος καθαρίζεται με σαπούνι και νερό ή κοινά απορρυπαντικά 
και νερό.

(Β) Διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα

 Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων 
κρουσμάτων COVID-19, με τον αναπληρωτή του. 

 Ο υπεύθυνος ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την αναγνώριση / διαχείριση 
ύποπτων κρουσμάτων COVID-19.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που μαθητής  εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 
λοίμωξη COVID-19

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 μαθητής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο 
απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί σε κάθε μονάδα

 Ειδοποιείται ο γονέας/ κηδεμόνας για να παραλάβει τον μαθητή, κατά 
προτίμηση με χρήση μάσκας.

 Ζητείται αμέσως ιατρική αξιολόγηση, κατά προτίμηση με πρωτοβουλία του 
γονέα/ κηδεμόνα. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο 
μαθητής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, πρέπει να γίνει 
κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, 
σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο και σε απόσταση από τους συγκατοίκους του 
(οδηγίες: https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-
kroysmatos-sto-spiti/)

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Εκπαιδευτική Μονάδα 
(μαθητής, εκπαιδευτικό ή λοιπό προσωπικό)

Αν το τεστ βγει θετικό

 Ενημερώνεται αμέσως η εκπαιδευτική μονάδα και ο ΕΟΔΥ, 
 Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην εκπαιδευτική μονάδα για να γίνει η 

επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του ασθενή με 
επιβεβαιωμένο COVID-19 (εκπαιδευτικοί/μαθητές στην ίδια αίθουσα, συμμαθητές 
σε εργαστήριο ή άλλη δραστηριότητα κ.λπ.), 

 Ενδελεχής καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων 
που δραστηριοποιήθηκε ο ασθενής,

 Ο μαθητής θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την 
υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση 
τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων, 

 Οι συμμαθητές του τμήματος  θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για 
στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο 
σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.

Αν το τεστ βγει αρνητικό

 Ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από την 
υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

   

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ μαθητών ή και εκπαιδευτικών σε 
συγκεκριμένο τμήμα μέσα σε διάστημα 14 ημερών.    

• Διακοπή της λειτουργίας του τμήματος για 10 ημέρες.



• Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που δραστηριοποιήθηκαν 
τα κρούσματα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ  www.eody.gov.gr).   

• Οι μαθητές (ή το προσωπικό) που νόσησαν θα επιστρέψουν στο σχολείο μετά 
την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των 
συμπτωμάτων τους ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη 
των συμπτωμάτων. 

• Οι συμμαθητές του τμήματος  θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες 
για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο 
ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.

• Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση 
επαφών. 

• Σε περίπτωση εμφάνισης 3 ή περισσότερων σποραδικών κρουσμάτων στην 
εκπαιδευτική μονάδα σε διάστημα 14 ημερών, άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ 
για επιδημιολογική διερεύνηση.   

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

