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ΠΡΟΣ:  
Τη Διοίκηση του Γενικού 
Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών 
«Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» 

 

Θέμα: Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων διαχείρισης ασθενών, συνοδών και 

επαγγελματιών υγείας στα πλαίσια της πανδημίας COVID 19 

 

Η «Ομάδας Εργασίας και Άμεσης Παρέμβασης» της Επιτροπής Νοσοκομειακών 

Λοιμώξεων (ΕΝΛ) λαμβάνοντας υπόψιν το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ΦΕΚ4337/18-9-

2021) πραγματοποίησε συνάντηση τη Δευτέρα 20-09-2021, στην οποία  

αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των ακόλουθων πρωτοκόλλων: 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΗΞΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Υ.) ΜΕ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID19 

2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ SARS-CoV-2 ΑΣΘΕΝΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ  

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19 

τα οποία σας διαβιβάζουμε. 

 

 

Κοινοποίηση                                                                                          

 Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 

 Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

 

 

Ζαούτης Θεοκλής-Ηλίας  
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  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΗΞΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Υ.) ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ 

ΚΡΟΥΣΜΑ COVID19 

 

1. Ασυμπτωματικοί 

Ε.Υ. 

Απομόνωση για 10 ημέρες μετά από την εργαστηριακή 

διάγνωση της νόσου με PCR (ημερομηνία λήψης δείγματος) 

2. Ε.Υ. με ήπια νόσο 

Απομόνωση του ασθενή για τουλάχιστον 10 ημέρες από την 

έναρξη των συμπτωμάτων 

και 

τουλάχιστον τρία 24ωρα μετά από πλήρη ύφεση του πυρετού 

χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των συμπτωμάτων 

από το αναπνευστικό σύστημα 

3. Ε.Υ. με σοβαρή 

νόσο 

Απομόνωση του ασθενή για 14 έως και 20 ημέρες από την 

έναρξη των συμπτωμάτων 

και 

τουλάχιστον τρία 24ωρα μετά από πλήρη ύφεση του πυρετού 

χωρίς λήψη αντιπυρετικού και βελτίωση των συμπτωμάτων 

από το αναπνευστικό σύστημα 

4. Ε.Υ. που 

εργάζονται σε ΟΤΑΚ, 

ΜΕΝΝ, ΜΤΝ και ΜΕΘ  

Ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια ανά κατηγορία και πριν την 

επιστροφή στην εργασία απαιτείται η διενέργεια 

εργαστηριακού ελέγχου με PCR.  

Ως μέγιστος χρόνος απομόνωσης συστήνονται οι 20 ημέρες 

από την έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου ανεξάρτητα από 

το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ SARS-CoV-2 ΑΣΘΕΝΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ  

(ΦΕΚ4337/18-9-2021) 

1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΠ 

Ασθενείς και συνοδοί που προσέρχονται για εξέταση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)  δεν 

υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2. 

2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

Α) Πλήρως εμβολιασμένοι συνοδοί ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, που προσέρχονται για 

εξέταση σε Τακτικά Ιατρεία δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2. 

Β) Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών προσκομίζουν αρνητικό Rapid test για 

SARS-CoV-2 εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο νοσοκομείο. 

3. ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Α) Διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος στον ασθενή με Rapid test ή με PCR (προεγχειρητικός έλεγχος) 

πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. 

Β) Οι πλήρως εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, 

προσκομίζουν αρνητικό Rapid test για SARS-CoV-2 εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στο 

νοσοκομείο. 

Β) Οι μη εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών προσκομίζουν αρνητική PCR για SARS-CoV-2 εντός 48 ωρών 

πριν την είσοδό τους στο νοσοκομείο. 

4. ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΠ 

Α) Διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος στον ασθενή ανάλογα με το είδος του περιστατικού ‘ύποπτο’→ 

PCR, μη ‘ύποπτο’ περιστατικό→ Rapid test, προεγχειρητικός έλεγχος→ PCR 

Β) Οι πλήρως εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, υπόκεινται σε 

εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2 με Rapid test πριν την είσοδό τους στο τμήμα. 

Γ) Οι μη εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με Rapid 

test & PCR  πριν την είσοδό τους στο τμήμα. 

5. Επιτρέπεται ένας (1) συνοδός ανά νοσηλευόμενο παιδί.  

Η ταυτόχρονη παραμονή δύο συνοδών ανά νοσηλευόμενο παιδί επιτρέπεται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και μόνο ύστερα από χορήγηση ειδικής έγκρισης από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, 

κατόπιν γραπτής αίτησης του θεράποντα ιατρού του αντίστοιχου τμήματος. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης του βασικού συνοδού, ο δεύτερος συνοδός ανάλογα με την 

εμβολιαστική του κάλυψη, οφείλει να προσκομίσει αντιστοίχως τα προαναφερόμενα tests. 
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1. Σε μεμονωμένο κρούσμα  

Rapid test σε χρονικά διαστήματα 0, 3 και 7 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με 

το κρούσμα. 

2. Σε περίπτωση διασποράς κρουσμάτων (>2 ) στο ίδιο τμήμα 

PCR test σε χρονικά διαστήματα 0 και 5 έως 7 ημέρες μετά την τελευταία επαφή 

με το κρούσμα. 
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