
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                     

                     Βόλος   22-10-2020 

 

                     Αριθ. Πρωτ.: 75065 

 
 
ΘΕΜΑ: Ορισμός συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19 
             στις  υπηρεσίες του Δήμου Βόλου 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα «Καλλικράτης» περί των αρμοδιοτήτων του 

Δημάρχου 

2.- Την αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Μέτρα 

και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 

3.- Το από 1-10-2020 Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος του Ε.Ο.Δ.Υ., για τους χώρους 

εργασίας του Δημοσίου Τομέα, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υγείας και σχολείων. 

4.- Το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βόλου -Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19   

(Οκτώβριος 2020)  για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου 

Βόλου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

5.- Την αναγκαιότητα, με βάση τα παραπάνω, ορισμού ενός συντονιστή για τη διαχείριση των 

κρουσμάτων COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, καθώς και  υπευθύνου για την 

υλοποίηση του ως άνω Πρωτοκόλλου- Σχεδίου Δράσης του Δήμου Βόλου, με τις 

αρμοδιότητες που αναφέρονται σε αυτό. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1.- Ορίζουμε ως συντονιστή διαχείρισης κρουσμάτων COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου 

Βόλου, τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κ. Πανταζή Χρυσοβαλάντη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 

και/ή Οικονομικού, με αναπληρώτριά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την 

υπάλληλο του ιδίου Τμήματος κ. Καζανίδου Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού. 

 με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βόλου Πρωτόκολλο 

Διαχείρισης Κρούσματος  COVID 19 (Οκτώβριος 2020) , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας. 

2.- Ως υπεύθυνος υλοποίησης και εφαρμογής του ως άνω Σχεδίου Δράσης- Πρωτοκόλλου-  

του Δήμου, ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Δήμου Βόλου κ. Ευστάθιος 

Νικηφόρου, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βόλου- 

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19  (Οκτώβριος 2020) , το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, οι 
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αρμοδιότητες αυτές θα ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου κ. Στυλιανό 

Διαμαντίδη. 

3.- Στους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες, μπορεί να ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες, με 

απόφαση Δημάρχου ,στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Σχεδίου Δράσης - Πρωτοκόλλου   

Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου, βάσει νέων οδηγιών και 

κατευθύνσεων που θα δοθούν από την κεντρική διοίκηση, αναφορικά με τη λήψη μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19. 

4.- Ως σημεία επαφής των υπηρεσιών του Δήμου με τον συντονιστή διαχείρισης κρουσμάτων 

COVID 19 και τον υπεύθυνο υλοποίησης και εφαρμογής του Πρωτοκόλλου- Σχεδίου Δράσης   

για τη Διαχείρισης Κρουσμάτων COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου, ορίζονται οι 

προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Δήμου , οι οποίοι θα παρέχουν την απαραίτητη 

πληροφόρηση, και τα στοιχεία που κρίνονται κατά περίπτωση  αναγκαία, από τους κατά τα 

ανωτέρω ορισθέντες, για τη διευκόλυνση του έργου τους.  

5.- Η αρμοδιότητα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, στο 

πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19, θα ασκείται 

αποκλειστικά από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 

πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 

     Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην ιστοσελίδα του Δήμου  

Βόλου, να κοινοποιηθεί στους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες  και στις υπηρεσίες του Δήμου 

Βόλου για ενημέρωση και εφαρμογή, με παράλληλη κοινοποίηση του Σχεδίου Δράσης - 

Πρωτοκόλλου  Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου για 

τήρηση των διαλαμβανόμενων σε αυτό και την ευρεία ενημέρωση των υπαλλήλων τους.  

Κοινοποίηση: 
-Ορισθέντες δυνάμει της παρούσας 
- Ιατρό Εργασίας 
- Τεχνικό Ασφαλείας 
 
Εσωτερική διανομή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
- κ.κ. Αντιδημάρχους 
- κ. Γενικό Γραμματέα 
- κ. Γενικό Διευθυντή 
- Νομικό Τμήμα 
- Προϊσταμένους Διευθύνσεων  
   και Τμημάτων 
- Δημοτικές Ενότητες 
 

                         

                       Ο Δήμαρχος Βόλου 

 

 

                           Αχιλλέας Μπέος 
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Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 75065/22-10-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 
συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19, στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου» 

 

 
 
                                       

                                                               

                                                                                            
    

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
      Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-
2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με βάση το 
πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID 19 του Ε.Ο.Δ.Υ.  

για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα 
(εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων)  
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Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 75065/22-10-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 
συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19, στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου» 

 

 

 
 
                                

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19 ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

 
 
 
ΕΚΔΟΣΗ 1Η – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ 

 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΒΟΛΟΣ 

 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020 (Έκδοση 1η) 
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Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 75065/22-10-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 
συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19, στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου» 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19 ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
 
ΕΚΔΟΣΗ 1Η – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
ΣΕΛΙΔΑ 3 
 
 

 

Περιεχόμενα  
1. Σκοπός  
2. Πεδίο εφαρμογής  
3. Πληροφορίες για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2  
4.       Ορισμοί – Βασικές έννοιες  
4.1.    Κλινικά κριτήρια  
4.2.    Επιδημιολογικά κριτήρια  
4.3.    Ταξινόμηση κρουσμάτων  
4.3.1. Ύποπτο κρούσμα  
4.3.2. Πιθανό κρούσμα  
4.3.3. Επιβεβαιωμένο κρούσμα  
4.4      Επαφή κρούσματος λοίμωξης  
4.4.1. Περιστασιακή επαφή (έκθεση χαμηλού κινδύνου 
4.4.2. Στενή επαφή (έκθεση υψηλού κινδύνου)  
5.        Ορισμός Συντονιστή Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 
            και υπευθύνου  υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Δράσης- 
            -Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος COVID 19 στους 
             Χώρους εργασίας του Δήμου Βόλου      
5.1.      Ορισμός Συντονιστή (Σ.ΔΙ.Κ) 
5. 2      Ορισμός υπευθύνου (Υ.ΔΙ.Κ)  
6.         Διαχείριση ύποπτου κρούσματος 
6.1       Εκτός του  χώρου εργασίας 
6.2       Εντός του χώρου εργασίας 
7.         Διαχείριση κρούσματος με θετικό μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 
7.1.      Διαδικασία και χρόνος για την επιστροφή στην εργασία 
7.2.      Διαχείριση επαφών υψηλού κινδύνου (βλ. 4.4.2) κρούσματος με θετικό 
             μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 
7.3       Διαχείριση επαφών χαμηλού κινδύνου (βλ. 4.4.1) κρούσματος με θετικό  
             μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 
8.         Διαχείριση σε περίπτωση αρνητικού μοριακού τεστ  για SARS-CoV-2 
9.        Διαχείριση περισσοτέρων του ενός κρουσμάτων που διαγνώστηκαν σε  
            διάστημα 14 ημερών  
9.1      Διαχείριση δύο (2) επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
9.2      Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα 
10.      Ειδική απολύμανση χώρων που έχουν πιθανά μολυνθεί από ιό SARS-CoV-2 
11.      Είσοδος κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου- υποχρεώσεις πολιτών 
12.      Υπηρεσίες του Δήμου με αυξημένη επικινδυνότητα 
13.      Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων 
14.      Υποχρεώσεις εργαζομένων 
15.      Παράρτημα: Πρακτικές Οδηγίες  
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Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 75065/22-10-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 
συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19, στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου» 

 

 
 

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19 ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
 
ΕΚΔΟΣΗ 1Η – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
ΣΕΛΙΔΑ 4 
 

 
1.- Σκοπός: 
     Σκοπός του σχεδίου διαχείρισης περιστατικού COVID-19 είναι η καθιέρωση ενός κοινού και 
ομοιόμορφου πλαισίου για την αντιμετώπιση του COVID-19 σε όλους τους χώρους λειτουργίας των 
υπηρεσιών του Δήμου Βόλου , προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του προσωπικού που υπηρετεί με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και των επισκεπτών, όπως επίσης  και για την  απρόσκοπτη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, στην περίπτωση που το ως άνω προσωπικό ή μέλη της 
οικογένειας τους εμφανίσουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχα, πυρετό, δύσπνοια, 
αίσθηση κόπωσης, μυϊκούς πόνους κλπ) ήπια ή πιο σοβαρά. 
2.- Πεδίο εφαρμογής:  
      Η παρούσα διαδικασία αφορά στο προσωπικό του Δήμου Βόλου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,  
που απασχολείται στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Δήμου, στους εργαζόμενους που 
πραγματοποιούν εξωτερικές εργασίες, στους πολίτες που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των 
υπηρεσιών του Δήμου, στους συνεργάτες- παρόχους υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών που 
προσέρχονται στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση των εργασιών τους. Το 
παρόν σχέδιο δράσης- πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID 19 δεν αφορά στο προσωπικό που 
απασχολείται στις σχολικές μονάδες του Δήμου, δεδομένου ότι για τα σχολεία εφαρμόζονται  ειδικές 
αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες, 
με υπεύθυνο διαχείρισης που ορίζεται από την οικεία, κατά περίπτωση, σχολική μονάδα. 
Επίσης, το παρόν Σχέδιο Δράσης- Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19, δεν αφορά στα 
Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από τον Δήμο Βόλου, τα οποία θα πρέπει να εκπονήσουν  
αντίστοιχα Σχέδια Δράσης- Πρωτόκολλα Διαχείρισης, με βάση τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας των 
υπηρεσιών τους. 
3. Πληροφορίες για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2  
Ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 αποτελεί ένα καινούριο στέλεχος κορωνοϊού, που ανιχνεύθηκε πρώτη 
φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα εμφανίζει 
διασπορά,  σε όλο τον κόσμο. Η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19 και τα κύρια 
συμπτώματά της είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αίσθηση κόπωσης, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, 
αγευσίας ή δυσγευσίας, καθώς και  μυϊκοί πόνοι. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή 
λοίμωξη του αναπνευστικού που μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία και σε δυσκολία στην αναπνοή.  
 Οι κορωνοϊοί μεταδίδονται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και επαφής, αλλά ενδεχομένως 
να υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετάδοσης.  
Ο χρόνος και οι συνθήκες που επηρεάζουν την επιβίωση του SARS-CoV-2 στο περιβάλλον παραμένουν 
αυτή τη στιγμή άγνωστες. Σύμφωνα όμως με μελέτες που εκτιμούν τη σταθερότητα άλλων κορωνοϊών, 
εκτιμάται ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώσει αρκετές ημέρες στο περιβάλλον πάνω σε διαφορετικές 
επιφάνειες. Ενδεικτικά, η επιβίωση του ιού SARS-CoV στο περιβάλλον εκτιμάται ότι είναι μερικές 
ημέρες, ενώ αυτή του ιού MERS-CoV είναι μεγαλύτερη από 48 ώρες, σε μέση θερμοκρασία δωματίου 
(20oC), πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες.  
Οι περισσότεροι ασθενείς, εμφανίζουν ήπια συμπτώματα που προσιδιάζουν σε αυτά  του κοινού 
κρυολογήματος και μπορούν να αναρρώσουν στο σπίτι τους. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως ασθενών, 
όπως οι ηλικιωμένοι ή αυτοί που έχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας (δηλαδή υπάρχουν 
υποκείμενα νοσήματα) μπορεί να εμφανισθεί σοβαρή ή πολύ σοβαρή νόσος που ενδεχομένως να 
προκαλέσει ακόμη και το θάνατο. Η μετάδοση του κορωνοϊού γίνεται μέσω του αναπνευστικού με 
σταγονίδια που βγαίνουν από το μολυσμένο άτομο με το βήχα, το φτέρνισμα, την ομιλία ή την εκπνοή. 
Επίσης, όταν αγγίξουμε μολυσμένες επιφάνειες και στη συνέχεια αγγίξουμε μάτια, μύτη ή στόμα, τότε 
από τις βλεννογόνους αυτών μπορεί να εισέλθει ο ιός στον οργανισμό.  
Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό όταν εμφανίζει συμπτώματα, αλλά θα μπορούσε 
να είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική του φάση, χωρίς δηλαδή την εμφάνιση  συμπτωμάτων.  
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4. Ορισμοί – Βασικές έννοιες  
4.1. Κλινικά κριτήρια  
Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα: Βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια 
εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας.  Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα 
περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια. 
4.2. Επιδημιολογικά κριτήρια  
Τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω επιδημιολογικά κριτήρια: α) Στενή επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων ,β) φιλοξενούμενοι ή προσωπικό 
δομών στις οποίες φιλοξενούνται ευάλωτα άτομα και έχει επιβεβαιωθεί συνεχιζόμενη μετάδοση 
COVID-19. 
4.3. Ταξινόμηση κρουσμάτων  
4.3.1. Ύποπτο κρούσμα  
Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια 
4.3.2. Πιθανό κρούσμα 
Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα τουλάχιστον  επιδημιολογικό κριτήριο. 
4.3.3. Επιβεβαιωμένο κρούσμα 
Ασθενής με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ανεξαρτήτως 
κλινικών συμπτωμάτων και σημείων. 
4.4. Επαφή κρούσματος λοίμωξης 
Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με κρούσμα 
COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του 
κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος.  
Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε: 
4.4.1. Περιστασιακή επαφή (έκθεση χαμηλού κινδύνου)  
Ως περιστασιακή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 ορίζεται:  
- Άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου για λιγότερο 
από  15 λεπτά  
- Άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον ασθενή με COVID-19 για λιγότερο από 15 λεπτά  
- Άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 
ατομικής προστασίας.  
4.4.2. Στενή επαφή (έκθεση υψηλού κινδύνου)  
Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:  
- Άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και 
για ≥ 15 λεπτά και χωρίς τη χρήση μάσκας και από τους δύο. 
-Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19, χωρίς εφαρμογή μέτρων 
προφύλαξης. 
-Άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19, χωρίς εφαρμογή μέτρων 
προφύλαξης. 
- Άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής, κλπ.) με 
ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς τη χρήση μάσκας και από τους δύο 
- Άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19, χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των 
ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.  
   ΓΕΝΙΚΑ: Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής, συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε 
περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν, με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε να περιληφθούν και άτομα που 
είχαν μικρότερης διάρκειας επαφή με ασθενή με COVID-19.   
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5.  Ορισμός Συντονιστή Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 και Υπευθύνου υλοποίησης και 
εφαρμογής Σχεδίου Δράσης- Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 στους χώρους 
εργασίας του Δήμου Βόλου 
5.1.- Ορισμός συντονιστή  
 Με σκοπό την αρτιότερη οργάνωση και την παρακολούθηση της διαχείρισης της κρίσης του COVID-19, 
αλλά και για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πιθανά ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που 
τυχόν προκύψουν, ορίζεται με απόφαση Δημάρχου, συντονιστής  διαχείρισης  COVID-19. Ως σημεία 
επαφής του συντονιστή με τις υπηρεσίες του Δήμου, ορίζονται οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών 
όπου οργανικά ανήκουν υπάλληλοι που εμφανίζουν συμπτώματα κρούσματος, υπό την έννοια και τις 
διακρίσεις του παρόντος, οι οποίοι παρέχουν άμεση και λεπτομερή ενημέρωση στον συντονιστή και 
ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίδονται από τον συντονιστή, για την ασφαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία των υπηρεσιών τους. 
5.2.- Ορισμός Υπευθύνου 
Ο υπεύθυνος διαχείρισης κρουσμάτων COVID 19, που ορίζεται επίσης με απόφαση Δημάρχου,  
λαμβάνει τα δέοντα μέτρα που σχετίζονται με τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς που 
ενδείκνυνται κατά περίπτωση, μετά από σχετική προφορική ή γραπτή εισήγηση του συντονιστή 
διαχείρισης, αφού έχει προηγηθεί , εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία του συντονιστή με τον Γιατρό 
Εργασίας και  τον ΕΟΔΥ. 
Ενδεικτικά επιδημιολογικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν με μέριμνα του υπεύθυνου διαχείρισης 
κρουσμάτων,  είναι: 
1.- Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του ύποπτου κρούσματος για 24 
ώρες και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου, με τη χρήση κατάλληλων μέσων, 
προκειμένου ο χώρος να επαναχρησιμοποιηθεί κανονικά. 
2.- Απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, 
τουαλέτες κ.λ.π.). 
3.- Πρόσκληση του ΕΟΔΥ για λήψη δειγμάτων στο πλαίσιο ιχνηλάτησης επαφών που αφορούν στο 
εργασιακό περιβάλλον του εργαζομένου με συμπτώματα COVID 19 
4.- Εισήγηση προς τον Δήμαρχο για προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής μονάδας, σε 
περίπτωση συρροής κρουσμάτων, υπό την έννοια που παρακάτω εξειδικεύεται. 
6.- Διαχείριση ύποπτου κρούσματος: 
Α) Εκτός χώρου εργασίας 
Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα, συμβατά με λοίμωξη COVID 19 εκτός του 
χώρου της οργανικής μονάδας του Δήμου, δεν προσέρχεται στην εργασία του, παραμένει στο σπίτι και 
ειδοποιεί χωρίς καμία καθυστέρηση τον άμεσο προϊστάμενό του, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει 
χωρίς επίσης καθυστέρηση τον  ορισμένο συντονιστή COVID 19, παρέχοντας σε αυτόν, τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας με τον εργαζόμενο που θεωρείται ύποπτο κρούσμα βάσει συμπτωμάτων, για τις 
περαιτέρω ενδεδειγμένες ενέργειες. 
Β) Εντός χώρου εργασίας 
Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID 19 εντός της οργανικής 
μονάδας, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 
-Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και αυτός με τη σειρά του,  τον συντονιστή διαχείρισης 
COVID-19, ο εργαζόμενος φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του 
για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό. 
-Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον Γιατρό Εργασίας και τον ΕΟΔΥ, για 
επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος(προσωπικού 
και επισκεπτών κλπ). 
-Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής 
καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος,  με  
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χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 
-Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν  
θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 
 -Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η 
κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto- 
spiti/) ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, με τη λήψη όλων των μέτρων 
ατομικής προστασίας των εργαζομένων, με καλά αεριζόμενους χώρους και επιμελή καθαρισμό των 
θέσεων εργασίας. 
ΓΕΝΙΚΑ:  
1) Η παραμονή ύποπτου περιστατικού στον χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε 
να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στον χώρο και οι πολλαπλές επαφές που εγκυμονούν 
κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού. 
2) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας, εκτός των 
επιδημιολογικών μέτρων σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος, καλός αερισμός και σχολαστικός 
καθαρισμός των χώρων και θέσεων εργασίας, οι δε εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα (ανεξαρτήτως εμφανίσεως ή μη κρουσμάτων), όπως, τήρηση απόστασης 
μεγαλύτερης του 1,5 μέτρου,  τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, χρήση αντισηπτικού καθώς 
και χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στους χώρους εργασίας, 
ιδιαιτέρως δε όταν εξυπηρετούν κοινό. 
7.- Διαχείριση κρούσματος με θετικό μοριακό τεστ για SARS-Cov-2 
Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, μέσω του άμεσου 
προϊσταμένου  της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που 
είχε στην υπηρεσία, σε συνεργασία του συντονιστή, με τον Ιατρό Εργασίας, τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και 
την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: 
 (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf). 
7.1 Διαδικασία και  χρόνος για την επιστροφή στην εργασία: 
Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ,  μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του και εφόσον 
το έχει επιτρέψει ο θεράπων ιατρός του ή ο ΕΟΔΥ. 
Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ , με βασική 
βεβαίως  προϋπόθεση, την τήρηση των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο . 
Σε κάθε περίπτωση, κατά την επιστροφή του λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που ισχύουν για 
όλους τους εργαζόμενους, όπως παραπάνω (ενδεικτικά) περιγράφονται. 
7.2 Διαχείριση επαφών υψηλού κινδύνου (βλ. 4.4.2 του παρόντος) κρούσματος με θετικό μοριακό 
τεστ για SARS-Cov-2 
Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος απομακρύνονται άμεσα  από τον χώρο 
εργασίας τους και τίθενται σε καραντίνα για 14 ημέρες (https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-
epafon-sto-spiti/) 
Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή 
επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε: 
-Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα 
διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό) και ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον 
άμεσο πρ/νο του, προκειμένου να υπάρξει σχετική ενημέρωση και του συντονιστή διαχείρισης 
κρουσμάτων COVID 19. 
-Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου, 
ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία του. 
7.3 Διαχείριση επαφών χαμηλού κινδύνου (βλ. 4.4.1 του παρόντος) κρούσματος με θετικό μοριακό 
τεστ για SARS-Cov-2 
Οι επαφές χαμηλού κινδύνου συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της 
υγείας τους για 14 ημέρες και τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και  τα ατομικά μέτρα προστασίας. 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-
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8.- Διαχείριση σε περίπτωση αρνητικού μοριακού τεστ SARS- Cov2  
Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την 
πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του, 
τηρώντας αυστηρά όλους τους κανόνες υγιεινής και ατομικής προστασίας. 
9. Διαχείριση περισσοτέρων του ενός κρουσμάτων που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών: 
9.1. Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων: 
Στην περίπτωση δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, εφαρμόζονται αρχικά οι οδηγίες που αφορούν  
στην αντιμετώπιση μεμονωμένων  κρουσμάτων. Επιπρόσθετα, ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του 
Δήμου, επικοινωνεί με τον Γιατρό Εργασίας και  τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην 
επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου 
του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο διαχείρισης κρουσμάτων για τη λήψη των 
ενδεικνυόμενων κάθε φορά μέτρων, με τη συνδρομή του Ιατρού Εργασίας και μετά από εκτίμηση 
κινδύνου από τον ΕΟΔΥ, προκειμένου τα μέτρα αυτά, να υλοποιηθούν άμεσα.  
Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση: 
Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με αυστηρή προϋπόθεση τη  συστηματική 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας.  
Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή 
στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Οργανισμού):  
α) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον άμεσο προϊστάμενο της κάθε οργανικής 
μονάδας με υπόδειξη του συντονιστή διαχείρισης COVID19,  για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση 
ύποπτων περιστατικών, όπως παραπάνω περιγράφονται. 
Β) Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον με μέριμνα και εποπτεία του άμεσου προϊσταμένου 
κάθε οργανικής μονάδας, με υπόδειξη του συντονιστή διαχείρισης COVID19, όπως: 
-τήρηση αποστάσεων 
-υγιεινή χεριών 
-αναπνευστική υγιεινή (σχολαστικός αερισμός των χώρων εργασίας) 
-καθαριότητα περιβάλλοντος  (χώροι και θέσεις εργασίας, κοινόχρηστοι χώροι) 
-χρήση προστατευτικής μάσκας, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους χώρους εργασίας και δη στις 
υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό 
-κάθε άλλο μέτρο προστασίας που θα υποδεικνύεται από τον ΕΟΔΥ, σύμφωνα τις εκάστοτε οδηγίες που 
θα εκδίδονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Γ) Εκτίμηση κινδύνου με τη συνδρομή του Ιατρού Εργασίας και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, καθώς και 
σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στο εργασιακό περιβάλλον 
Δ) Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα 
αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου, με απόφαση Δημάρχου. 
9.2 Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα 
Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή 
ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ο συντονιστής ενημερώνει τον υπεύθυνο ΔΙ.Κ., τον Γιατρό 
Εργασίας και τον ΕΟΔΥ, προκειμένου ο τελευταίος  να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με 
την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών. Εάν τεθεί θέμα προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας της οργανικής μονάδας, η σχετική απόφαση, εκδίδεται από τον Δήμαρχο, μετά 
από πρόταση του Υπεύθυνου ΔΙ.Κ. και  γνώμη  του  Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Σχεδίου 
Δράσης- Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος. 
10. Ειδική Απολύμανση χώρων που έχουν πιθανά μολυνθεί από ιό SARS-CoV-2  
Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον για αρκετές ημέρες, οι χώροι και οι 
περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό πρέπει να απολυμαίνονται πριν την  

ΑΔΑ: ΩΤΤΗΩ96-ΧΚ3



Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 75065/22-10-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 
συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19, στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου» 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ -
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19 ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
 
ΕΚΔΟΣΗ 1Η – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
ΣΕΛΙΔΑ 9 
 

επαναχρησιμοποίηση τους με τη χρήση προϊόντων που περιέχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες 
αποτελεσματικούς κατά των κορονοϊών. Η απολύμανση των χώρων που πιθανά να έχουν μολυνθεί από 
τον ιό SARS-CoV-2 γίνονται πάντα από εξειδικευμένο συνεργείο, με την παρουσία υπεύθυνου 
επιστήμονα του συνεργείου απολύμανσης. Οι εφαρμογές διενεργούνται με επαγγελματικό εξοπλισμό 
και με τη χρήση ειδικών μικροβιοκτόνων σκευασμάτων που είναι εγκεκριμένα απολυμαντικά. Οι χώροι 
όπου έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα της λοίμωξης COVID-19 θα πρέπει να είναι  
ιδανικά σφραγισμένοι ώστε να επιτευχθεί κορεσμός της ατμόσφαιρας με το απολυμαντικό διάλυμα. Οι 
εργασίες ψεκασμού πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό εξοπλισμένο με τα κατάλληλα Μέτρα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Ο χρόνος επαναχρησιμοποίησης του χώρου δίδεται από τον υπεύθυνο 
της εταιρείας απολύμανσης, ανάλογα με το ειδικό μικροβιοκτόνο σκεύασμα που έχει κάνει χρήση. 
11.- Είσοδος κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου- υποχρεώσεις πολιτών 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της λήψης μέτρων, η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνεται με 
τη διαδικασία που θα προβλέπεται κάθε φορά από τον ΕΟΔΥ, σε σχέση με τα εκάστοτε επιδημιολογικά 
δεδομένα και θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησής τους. Οι πολίτες, 
υποχρεούνται να  δίνουν στις υπηρεσίες όπου προσέρχονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID 19 στην υπηρεσία. 
Επίσης, οι πολίτες υπέχουν  την υποχρέωση, να ενημερώνουν άμεσα τον ΕΟΔΥ σε περίπτωση που οι 
ίδιοι θεωρηθούν, βάσει συμπτωμάτων, ως ύποπτα κρούσματα COVID 19, για την προηγούμενη 
προσέλευσή τους σε υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να ληφθούν, κατά περίπτωση τα ενδεδειγμένα μέτρα 
προστασίας από τη διάδοση του COVID 19. 
Απαγορεύεται η είσοδος των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς τη χρήση προστατευτικής 
μάσκας, είναι υποχρεωτική η τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης πλέον του 1,5 μέτρου στους 
χώρους αναμονής και εξυπηρέτησης,  ενώ είναι υποχρεωτική επίσης η χρήση αντισηπτικού κατά την 
είσοδο και έξοδό τους από τα δημοτικά κτήρια. 
Οι πολίτες για κανένα λόγο δεν πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου όταν εμφανίζουν 
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID 19 (Βλ. κεφ. 4 του παρόντος).  
Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους 
στις υπηρεσίες του Δήμου, όταν είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως, με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων.  
Για την πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου 
https://dimosvolos.gr/el, όπου παρέχονται πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου, 
καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφόρηση και ενημέρωσή τους. 
12.- Υπηρεσίες του Δήμου με αυξημένη επικινδυνότητα: 
Οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο κοινό ( υπηρεσίες Δημοτολογίου, Ληξιαρχείων, ΚΕΠ, 
Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, υπηρεσίες εισπράξεων, υπηρεσίες δόμησης, πρόνοιας  κ.λ.π.), καθώς 
και υπηρεσίες το προσωπικό των οποίων έρχονται σε επαφή με επιβαρυμένους υγειονομικούς 
παράγοντες (υπηρεσίες καθαριότητας και πρόνοιας) εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα για τη 
μετάδοση του COVID 19 και ως εκ τούτου θα πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα όλα τα 
μέσα προστασίας, ενώ είναι δυνατή και η λήψη προληπτικών μέτρων και χωρίς την εμφάνιση 
κρουσμάτων, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του προϊσταμένου της 
οικείας οργανικής μονάδας προς τον υπεύθυνο διαχείρισης κρουσμάτων του Δήμου.   
13.- Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων 
Η ένταξη υπαλλήλων του Δήμου στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, 
γίνεται με βάση τις ΚΥΑ που εκδίδονται για το σκοπό αυτό και εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας 
παρέχονται δε, οι διευκολύνσεις  που προβλέπονται στις  αποφάσεις αυτές καθώς και σε τυχόν 
ειδικότερες οδηγίες που εκδίδονται κάθε φορά, ανάλογα με τις επιδημιολογικές  συνθήκες  που 
επικρατούν στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Βόλου. 
14.- Γενικές υποχρεώσεις εργαζομένων 
Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, δεν θα πρέπει να προσέρχονται στην εργασία τους, 
εάν εμφανίζουν συμπτώματα που προσιδιάζουν σε αυτά του COVID 19 , όπως παραπάνω αναφέρονται 
και εξειδικεύονται, κατά περίπτωση. Εάν τα συμπτώματα εκδηλωθούν  κατά τη διάρκεια της  
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απασχόλησής τους, ενημερώνουν χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση τον άμεσο προϊστάμενό τους 
και αποχωρούν από την υπηρεσία τους το ταχύτερο δυνατό, παρέχουν δε οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκρίνιση τους ζητηθεί, για τη δρομολόγηση των διαδικασιών που απαιτούνται από πλευράς Δήμου, 
κατά περίπτωση, καθώς επίσης παρέχουν πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη της υγείας τους, 
τηρουμένου από πλευράς Δήμου, του σχετικού ιατρικού απορρήτου. 
Την ίδια υποχρέωση- της μη προσέλευσης στην εργασία και την άμεση ενημέρωση του προϊσταμένου 
της οικείας οργανικής μονάδας, υπέχουν επίσης οι εργαζόμενοι, όταν μέλος του οικογενειακού ή 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος θεωρείται ύποπτο κρούσμα και οι ίδιοι ανήκουν στις στενές ή 
περιστασιακές επαφές του κρούσματος, ενημερώνοντας πλήρως τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους 
για την πορεία και την  εξέλιξη της υγείας τους, έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
από πλευράς του Δήμου Βόλου. 
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των εργαζομένων στην υπηρεσία τους , θα ακολουθεί τη διαδικασία 
που προβλέπεται κατά περίπτωση, στο παρόν Σχέδιο Δράσης- Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος 
COVID 19. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική η χρήση 
απλής (μη χειρουργικής) μάσκας προστασίας, ενώ πρέπει να τηρείται η απόσταση του 1,5 και πλέον 
μέτρου μεταξύ των θέσεων εργασίας. Απαραίτητη επίσης είναι η τήρηση όλων των κανόνων 
προσωπικής υγιεινής, ενώ συνιστάται συχνό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, καθώς και η χρήση 
αντισηπτικού, ιδίως, μετά από κάθε συναλλαγή με κοινό. 
Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση των ΜΑΠ από τους εργαζομένους που απασχολούνται στα 
εξωτερικά συνεργεία των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και η τήρηση των κάθε φορά ισχυουσών 
οδηγιών αφορούν στην ασφαλή μεταφορά προσώπων με τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου, στο 
πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19. 
 
Η τήρηση του παρόντος, είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του 
 
10. Παράρτημα: Πρακτικές οδηγίες  
Στο παράρτημα που ακολουθεί, παρέχονται χρήσιμες πρακτικές οδηγίες, έτσι ώστε με εύληπτο και 
κατανοητό τρόπο να υπάρξει επαρκής ενημέρωση, τόσο των εργαζομένων, όσο και του 
συναλλασσόμενου κοινού, σύμφωνα με το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται για τον σκοπό αυτό, 
από τον ΕΟΔΥ:   
-Οδηγίες πλυσίματος Χεριών  
-Οδηγίες εφαρμογής αλκοολούχου αντισηπτικού  
-Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας  
-Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για την πρόληψη του Covid-19  
- Χρήσιμοι σύνδεσμοι  
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Σημεία τοποθέτησης  Παρατηρήσεις: Οι παραπάνω οδηγίες  
Σε κοινόχρηστους χώρους εφαρμόζονται και για τη χρήση απλής, 

μη χειρουργικής μάσκας 
 

 

Σημείωση: Η εικόνα και τα κείμενα, προέρχονται από eody.gov.gr 
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Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αριθ. 75065/22-10-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός 
συντονιστή και υπευθύνου για τη διαχείριση κρουσμάτων COVID 19, στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου» 

 

 ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ   ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ COVID-19  
 
  ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΗΧΑ Η΄ ΦΤΕΡΝΙΣΜΑΤΟΣ  

 
1. ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

            

2.  ΟΤΑΝ ΒΗΧΕΤΕ ή ΦΤΕΡΝΙΖΕΣΤΕ ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 
ΑΓΚΩΝΑ ΣΑΣ  

3. ΟΤΑΝ ΒΗΧΕΤΕ ή ΦΤΕΡΝΙΖΕΣΤΕ ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΜΕ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΟ  
4. ΠΛΥΝΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ  
5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ  
6.  ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΟ ή ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΔΟ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
7. ΤΡΙΨΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ  

 

-Χρήσιμοι σύνδεσμοι  
Δεδομένου ότι η πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από την πανδημία αποτελεί πρωτίστως 
θέμα Δημόσιας Υγείας, είναι αναγκαίο να ακολουθούνται οι συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία, οι οποίες 
ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς καθώς η πανδημία εξελίσσεται.  
Οι χρήσιμοι σύνδεσμοι για την ενημέρωση και παρακολούθηση είναι:  
 

1. https://eody.gov.gr/  

2. https://www.ypakp.gr/  

3. https://www.minedu.gov.gr/  

4. https://www.sepenet.gr/liferayportal/archike  

5. http://www.elinyae.gr/  

6. https://www.civilprotection.gr/el  

7. https://www.who.int/  

8. http://www.iatrikiergasias.gr/  
 
 

 

 

https://www.who.int/
https://www.ypakp.gr/
http://www.iatrikiergasias.gr/
https://eody.gov.gr/
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.elinyae.gr/
https://www.sepenet.gr/liferayportal/archike
https://www.civilprotection.gr/el
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