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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID 19 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 

 

 

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας. Άλλα 

συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: • Δυσκολία στην αναπνοή • Μυαλγίες • Ρίγος • 

Πονοκέφαλος • Δυσκαταποσία • Ρινική καταρροή/συμφόρηση • Ναυτία / έμετος • Κοιλιακός πόνος, 

διαρροϊκές κενώσεις 

Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού 

 • Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν δέκατα ή πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό 

σταθμό. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια με ιατρό και εξατομικευμένη 

αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού. 

 

Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δεν επιτρέπεται να 

συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξη τους από το νέο κορωνοϊό SARS-

CoV-2, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο του σταθμού και να ακολουθούν τις οδηγίες για 

κατ’ οίκον απομόνωση του οικογενειακού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. • Κάθε 

άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό 

COVID-19 δεν θα προσέρχεται στον παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό για 14 ημέρες μετά την τελευταία 

επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο 

εμφάνισης συμπτωμάτων 

Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19  

• Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού • Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά 

αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και 

αναπνευστικής υγιεινής • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά 

αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης 

βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων) • Σε παιδιά 3 ετών και άνω θα πρέπει να γίνει χρήση 

ιατρικής μάσκας με την προϋπόθεση ότι η χρήση της δεν αντενδείκνυται, γίνεται καλά ανεκτή από το παιδί 

και μπορεί να αποφευχθεί η επαφή της εξωτερικής της επιφάνειας με τα χέρια, τα μάτια και το πρόσωπο 

του παιδιού.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΓΟΝΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΦΕΡΝΕΙ Ή ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ  

 

 

        

 

                    

 

                         


