
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID 19 
 

Επιβάλλεται όλοι να είμαστε σε θέση για έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση των ύποπτων 

κρουσμάτων για κορωνοϊό.  

Ύποπτο κρούσμα θεωρείται κάθε άτομο που εμφανίζει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με 
την λοίμωξη covid-19 που είναι κάποιο από τα παρακάτω ή συνδυασμός τους. 

• Πυρετός 

• Βήχας 

• Δύσπνοια  

• Ανοσμία, 

• Αγευσία  

• Γαστρεντερικά συμπτώματα 

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εμφάνισης υπόπτων κρουσμάτων στο χώρο του ΝΟΗΣΙΣ έχει 

ορισθεί υπεύθυνος ο Μιχάλης Παπουτσίδης και αναπληρώτρια η Πέννυ Σακελάρη.  

 

Σε περίπτωση επισήμανσης εμφάνισης υπόπτου κρούσματος ενημερώνεται ο υπεύθυνος. 

Ο υπεύθυνος διερευνά διακριτικά και ευγενικά το φαινόμενο (αν πρόκειται για διερευνημένα 

συμπτώματα ή όχι). Αν όχι, συστήνουμε* στον ύποπτο να αποσυρθεί σε ειδικό απομονωμένο 

χώρο από όπου θα τον παραλάβουν  ή να αποχωρήσει από μόνος του προς διερεύνηση των 

συμπτωμάτων. Σε περίπτωση που έχει εκδώσει ανεκτέλεστα εισιτήρια ανταλλάσσονται με 

προσκλήσεις.  

Ως χώρος απομόνωσης των περιστατικών ορίσθηκε το γραφείο της βιβλιοθήκης που είναι 

πλησιέστερα στην έξοδο κινδύνου, όπου πρέπει να υπάρχουν μονίμως μάσκες και 

απολυμαντικό. 

Πριν την είσοδο στο χώρο απομόνωσης επιβεβαιώνεται η ορθή χρήση μάσκας και ζητείται το 

πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Μετά το πέρας αυτής της χρήσης ο νιπτήρας που 

χρησιμοποιήθηκε απολυμαίνεται.  

Αφού απομονωθεί, ο ύποπτος επικοινωνεί με μέριμνα του υπευθύνου με οικείους του, 

προκειμένου να διευθετηθεί η αποχώρησή του, ει δυνατόν από την έξοδο κινδύνου. Κατά την 

αποχώρηση του παρακαλούμε να μας ενημερώσει σε τυχόν περίπτωση εντοπισμού μόλυνσης. 

Μετά την αποχώρηση του υπόπτου, ο χώρος απομόνωσης απολυμαίνεται. 

Σε όλη τη διάρκεια τέτοιου συμβάντος ο υπεύθυνος πρέπει να έχει αυξημένη επαγρύπνηση για 

την ορθή και αυξημένη χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας του (μάσκα + προσωπίδα),  την 

τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων, την αποφυγή επαφών και την απολύμανση των 

σημείων επαφής (πόμολα, συσκευές, καρέκλες κλπ.). 

Σε περίπτωση συμβάντος ενημερώνονται ο Γ. Διευθυντής και  οι Διευθυντές Λειτουργίας και 

Διοικητικών. 



*Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Αν αρνηθεί, του ζητούμε πλήρη συμμόρφωση με τη νομιμότητα της 

μάσκας και των γαντιών. Παρακολουθούμε τις κινήσεις του και απολυμαίνουμε όσο είναι δυνατόν. 


