
                                                            

                                                                                                                                        
                                                                                                                      

                                                                          
                                                                          

                                                                

Θέμα : Οδηγίες και μέτρα προστασίας για τη επανέναρξη λειτουργίας των δημόσιων σχολών εμπορικού ναυτικού 

Σε απάντηση του αιτήματος σας για παροχή οδηγιών για μέτρα προστασίας για την επανέναρξη λειτουργίας των 
δημόσιων σχολών εμπορικού ναυτικού, σας παραπέμπουμε στις παρακάτω οδηγίες. Σκοπός των οδηγιών είναι η 
ενημέρωση των σπουδαστών, των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού 
Ναυτικού της χώρας σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις απαραίτητες 
ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVΙD-19 και γενικά την ασφαλή 
επαναλειτουργία των Σχολών.

Πληροφορίες για τη λοίμωξη  COVID-19 

Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων που αποβάλλονται 
μέσω βήχα ή πταρμού, ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος (δηλαδή μέσω 
μολυσμένων χεριών όταν αυτά έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια ή με επιμολυσμένες 
επιφάνειες). Ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
μόλυνσης και της εκδήλωσης των συμπτωμάτων, είναι 5-6 ημέρες, ενώ κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες. 

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 είναι:

 Πυρετός

 Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)

 Λαχάνιασμα  ή δυσκολία στην αναπνοή 

 Κρυάδες

 Ρίγος (τρέμουλο)

 Μυαλγίες

 Κεφαλαλγία 

 Πονόλαιμος

 Ναυτία / έμετος
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 Κοιλιακό άλγος, διαρροϊκές κενώσεις

 Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 80% των ασθενών με λοίμωξη covid-19 εμφανίζει ήπια νόσο ενώ 
το 20% των ασθενών μπορεί να εμφανίσει πνευμονία με  αναπνευστική δυσχέρεια και να χρειαστεί εισαγωγή σε 
νοσοκομείο. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα (καρδιοπάθεια, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα, σακχαρώδη διαβήτη, 
ανοσοκαταστολή) και άτομα άνω των 65 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και εμφάνισης 
επιπλοκών. 

Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς  του νέου κορωνοϊούSARS-CoV-2 και άλλων ιών του 
αναπνευστικού, στις Σχολές Εμπορικού ναυτικού

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:

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

 Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει 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.
 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.

 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 με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που θα βρίσκεται κοντά στην 
είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας , πριν από κάθε είσοδο και έξοδο των σπουδαστών από την αίθουσα και 
σε κάθε άλλη περίπτωση  που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 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 λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός ≤ 37,6 °C, 
πονόλαιμος) παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων 

2. Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και περιβαλλοντικά μέτρα

 Σύσταση για αποφυγή προσέλευσης στο χώρο της Σχολής εκπαιδευτικών, σπουδαστών ή προσωπικού που 
ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε 
ομάδες υψηλού κινδύνου 

 Επιμερισμός των σπουδαστών του τμήματος σε μικρότερες ομάδες με ανώτατο αριθμό τους 15 σπουδαστές 
ανά αίθουσα

 Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων (θρανίων) των σπουδαστών (κατά τη διδασκαλία και τη 
διενέργεια εξετάσεων)

 Προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μειώνεται η έκθεση των σπουδαστών σε 
σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα

 Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης σπουδαστών διαφορετικών τμημάτων και τάξεων 
 Συνιστάται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των 

σχολών και τους σπουδαστές. Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης 
απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία).

 Αποσυμφόρηση του γραφείου των εκπαιδευτικών



 Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών (κοινωνική απόσταση) 
 Σύσταση για αποφυγή συγχρωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους 
 Τήρηση απόστασης περίπου 2 μέτρων στη σειρά αναμονής όπως στην τουαλέτα και κατά την είσοδο-έξοδο 

από την αίθουσα
 Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (πχ σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κα) σε τάξεις και 

τουαλέτες

3. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:

Αναλυτικές οδηγίες για το καθαρισμό και την απολύμανση μη υγειονομικών μονάδων μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ :
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
Συστήνεται ο φυσικός αερισμός των χώρων. Οδηγίες για τη συντήρηση και την ορθή λειτουργία των κλιματιστικών 
μονάδων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΥ «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς 
και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» ( ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) μπορείτε να βρείτε:
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος 

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος στο χώρο της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-ekpaideutikes-
monades.pdf

Οδηγίες για τη υγιεινή των χεριών και τη χρήση μάσκας μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω link της ιστοσελίδας του 
ΕΟΔΥ:

 https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/choroi-
parochis-ygeias-nosokomeia/ygieini-ton-cherion/

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

Παραμένουμε στη διάθεση σας για διευκρινήσεις. 

Με εκτίμηση, 

IωάνναΜαγαζιώτου, MSc, PhD Δρ.Έλενα Μαλτέζου
Παιδίατρος Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος
Τμήμα Νοσημάτων που προλαμβάνονται Προϊσταμένη, Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης  
με τους εμβολιασμούς και Συγγενών Λοιμώξεων και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

Παναγιώτης Αρκουμανέας

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου
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