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Δοκιμασία για γρίπη και εκτίμηση άλλης διάγνωσης . Καμία ενέργεια για την COVID-19-στο πλοίο ή τους ταξιδιώτες 
επί αυτού. Το πλοίο δεν θεωρείται μολυσμένο για την COVID-19- και μπορεί να αποπλεύσει.

Αρνητικό

ΝΑΙ

H εκτίμηση των κριτηρίων θα λάβει χώρα εν πλώ: 
- Ενώ το πλοίο είναι  ελλιμενισμένο  Ή  είναι εν πλώ πριν την άφιξη του στο λιμάνι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1
Αλγόριθμος λήψης απόφασης σε συμβάν πιθανού ή επιβεβαιωμένου  κρούσματος οξείας αναπνευστικής λοίμωξης 2019-nCoV σε πλοία εν πλώ

Εάν το πλοίο είναι μακριά από την 
ξηρά και η κατάσταση υγείας του 
ασθενή σοβαρή, η  υγειονομική 
μεταφορά του μπορεί να κριθεί 
απαραίτητη   

Περιορισμός επιβεβαιωμένου 
κρούσματος στις εγκαταστάσεις 

προσωρινής απομόνωσης και 
μεταφορά του σε ιατρικές 

εγκαταστάσεις/καταλύματα 
απομόνωσης  στην ξηρά

Συμπτωματικοί ταξιδιώτες πληρούν τα κλινικά κριτήρια του πιθανού κρούσματος COVID-19

Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Μέτρα για τις στενές επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος που θα εφαρμοστούν στις εγκαταστάσεις ξηράς 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς  που  έχουν τεθεί από τις τοπικές αρχές  

-Ενεργή επιτήρηση από τις αρχές δημόσιας υγείας για 10 ημέρες από την τελευταία έκθεση (RT-PCR αρνητική την 10η

ημέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διακοπή της καραντίνας)
-Προγραμματισμός πρώιμης δοκιμασίας όλων των επαφών (ασυμπτωματικών και συμπτωματικών) για τη διάγνωση 
λοιμώξεων και την περαιτέρω δυνατότητα ιχνηλάτησης επαφών  που ενδεχομένως χρειαστεί  
-Καθημερινή επιτήρηση για συμπτώματα COVID-19, συμπεριλαμβανομένων πυρετού οποιουδήποτε βαθμού, βήχα ή 
αναπνευστικής δυσχέρειας, αιφνίδιας ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας. 
-Αποφυγή κοινωνικών επαφών και ταξιδιών 

Tο πλοίο θεωρείται μολυσμένο και απαγορεύεται ο απόπλους μέχρι 
ικανοποίησης της Αρμόδιας αρχής από τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα.

Το πλοίο δεν θεωρείται μολυσμένο και επιτρέπεται ο 
απόπλους.

Η αρμόδια Αρχή
ικανοποιήθηκε  με τα 
ληφθέντα υγειονομικά    

μέτρα?

ΟΧΙ

Καταγραφή ληφθέντων
μέτρων στο πιστοποιητικό 
υγειονομικού ελέγχου 
πλοίων 

Οι υψηλού κινδύνου έκθεσης (στενές) επαφές πιθανού κρούσματος θα 
παραμείνουν επιβιβασμένες ή σε εγκαταστάσεις στην ξηρά σε καραντίνα, 
μέχρι τα αποτελέσματα της  δοκιμασίας RT-PCR για το πιθανό κρούσμα να 

είναι διαθέσιμα..  

Αποτελέσματα 
RT-PCR θετικά

Αποτελέσματα 
RT-PCR αρνητικά

Εξασφάλιση συμπλήρωσης φόρμας εντοπισμού ταξιδιώτη/πληρώματος 
(PLF) από όλους τους ταξιδιώτες

Συλλογή πληροφορίας σχετικά με τις επαφές πιθανού ή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος εν πλώ ή στη ξηρά, κατά το διάστημα δύο  ημερών πριν την 

εμφάνιση των συμπτωμάτων   

Λήψη/Επίβλεψη υγειονομικών μέτρων
-Καθαρισμός και απολύμανση μολυσμένων περιοχών και 
αντικειμένων
-Διαχείριση και διάθεση αποβλήτων
-Αντικατάσταση των φίλτρων αέρα χρησιμοποιώντας  ΜΑΠ 
και χειρισμός τους ως μολυσματικά απόβλητα 
-Προληπτικά μέτρα για τα επόμενα ταξίδια 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργητικής επιτήρησης
-Άλλα υγειονομικά μέτρα όπως απαιτείται

Διεξαγωγή  Επιθεώρησης Πλοίου
Προσδιορισμός χώρων που επισκέφτηκε το πιθανό/επιβεβαιωμένο 
κρούσμα 
Απόφαση για τα υγειονομικά μέτρα που θα ληφθούν στο πλοίο

-Ενημέρωση των ταξιδιωτών αναφορικά με 
τα αρνητικά εργαστηριακά αποτελέσματα
-Διακοπή των περιορισμών για τις στενές 
επαφές. 

# Πιθανό κρούσμα:
Κάθε άτομο με 
τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα συμπτώματα: 
βήχας, πυρετός, 
δυσκολία στην αναπνοή, 
ξαφνική έναρξη 
ανοσμίας, αγευσίας ή 
δυσγευσίας. 
Επιπρόσθετα λιγότερο 
ειδικά συμπτώματα 
όπως  πονοκέφαλος , 
ρίγος, μυϊκή πόνοι, 
καταβολή, έμετος και/ή 
διάρροια

ΝΑΙ

Αποβίβαση των στενών επαφών του 
επιβεβαιωμένου κρούσματος και  

καραντίνα επί ξηράς, χωρίς να επιτρέπονται 
τα διεθνή ταξίδια, εξαιρουμένων των 

ταξιδιών επαναπατρισμού ακολουθώντας 
τις οδηγίες του ΠΟΥ

*Επαφή κρούσματος Covid-19 είναι κάθε άτομο που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών πριν την έναρξη των συμπτωμάτων και ως 10 ημέρες μετά την έναρξη των 
συμπτωμάτων. Αν το επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 είναι ασυμπωματικό, ως  επαφή κρούσματος Covid-19 ορίζεται κάθε άτομο που ήρθε σε επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα από 48 ώρες πριν τη λήψη του 
δείγματος  που επιβεβαίωσε την μόλυνση έως 10 ημέρες μετά την λήψη του δείγματος.
Α: Αν ένα ή περισσότερα κρούσματα που μοιράζονται την καμπίνα εντοπίσθηκαν στο σκάφος, τότε ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ορίζεται: 
Υψηλού κινδύνου έκθεσης (στενή) επαφή
- Ένα άτομο που διέμεινε στην ίδια καμπίνα με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19
-΄Ένα άτομο που ήρθε σε άμεση επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (πχ  άμεση έκθεση σε βήχα)
- Μέλος του πληρώματος που εισήλθε στην καμπίνα , χωρίς να φοράει κατάλληλα προστατευτικά μέσα προστασίας ,π.χ.  μέλος του πληρώματος που καθάρισε την καμπίνα ή παρέδωσε φαγητό σε αυτήν.
- Ένα άτομο που ήρθε σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο (στο πλοίο ή στην ξηρά) σε απόσταση μικρότερη από 1,5 μέτρο για περισσότερο από 15 λεπτά ή που ήταν σε ένα κλειστό χώρο για περισσότερο από 15 λεπτά με το 
επιβεβαιωμένο κρούσμα. Για επιβάτες μπορεί να περιλαμβάνει , αλλά όχι μόνο, τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες , τη παρακολούθηση τάξης/μαθήματος ή την κοινή παρουσία στον ίδιο κοινωνικό χώρο, όπως ένα 
εστιατόριο. Επίσης περιλαμβάνει και στενή επαφή με τον σύντροφο επιβεβαιωμένου κρούσματος. Για τα μέλη του πληρώματος περιλαμβάνει και αυτούς που εργάζονται  στην ίδια περιοχή του πλοίου με το 
επιβεβαιωμένο κρούσμα ή ήρθαν σε κοινωνική συναναστροφή με αυτό ( συμπεριλαμβανομένων συναδέλφων του πληρώματος), ή εξυπηρετούν το τραπέζι που δειπνεί επιβεβαιωμένο κρούσμα ή εργάζονται ως 
επικεφαλής μιας κοινωνικής δραστηριότητας στην οποία συμμετείχε το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 
- Εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας που παρείχαν ιατρική περίθαλψη σε επιβεβαιωμένο κρούσμα χωρίς φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
Χαμηλού κινδύνου έκθεσης (περιστασιακή) επαφή
- Η ανάλυση κινδύνου για τα μεμονωμένα κρούσματα και των επαφών τους θα πρέπει να διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές Δημόσιας Υγείας και από τους αρμόδιους στο πλοίο για να οριστούν οι χαμηλού κινδύνου 
έκθεσης (περιστασιακές) επαφές. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαθέσιμα δεδομένα  από τεχνολογίες ανίχνευσης επαφών.

*Β. Αν τρία ή περισσότερα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα τα οποία έμεναν  σε δύο ή 
περισσότερες διαφορετικές καμπίνες και οι 
οποίοι δεν ταξίδευαν μαζί (εξαιρουμένων των 
κρουσμάτων που αναγνωρίστηκαν κατά την 
ημέρα της επιβίβασης): Η εκτίμηση κινδύνου 
μεμονωμένων κρουσμάτων και των επαφών τους 
θα διεξάγονται από τις Αρχές Δημόσιας Υγείας και 
τον αρμόδιο  στο πλοίο ως μέρος της διαδικασίας 
ανίχνευσης επαφών. Η εκτίμηση κινδύνου θα 
πρέπει να αναγνωρίζει επιπλέον επαφές που δεν 
είναι ταξινομημένες στο μέρος «Α» του ορισμού. 
Κάθε τυχόν διαθέσιμα δεδομένα από τεχνολογίες 
ανίχνευσης επαφών θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη. Τοπικοί/εθνικοί κανονισμοί, 
ορισμοί, και διαδικασίες θα πρέπει επίσης να 
ακολουθούνται ως μέρος της  ιχνηλάτησης

επαφών.

Διενέργεια 
δοκιμασίας 

RT-PCR 

Ασυμπτωματικοί ταξιδιώτες με θετική ταχεία δοκιμασία αντιγόνου ή RT-PCR πάνω στο πλοίο

Απομόνωση και έλεγχος 
ταξιδιώτη  με ταχεία δοκιμασία 

αντιγόνου. Ο συμπτωματικός 
ταξιδιώτης είναι θετικός για 

SARS-Cov2;

OXI

Θετικό
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ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ COVID-19 

 

 

 

Γενικές οδηγίες που πρέπει να εφαρμοστούν από όλο το προσωπικό σε όλες τις περιπτώσεις 

στις πύλες εισόδου και στα μεταφορικά μέσα:  

 Ακολουθείστε κατάλληλες διαδικασίες τοποθέτησης και αφαίρεσης ΜΑΠ σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του ECDC (Παράρτημα Ζ και στο 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and 

removing-personal-protective equipment-healthcare-settings-updated.pdf ) 

 Πραγματοποιείτε συχνή υγιεινή χεριών, ιδιαίτερα πριν τοποθετήσετε και αφού αφαιρέσετε τα 

ΜΑΠ  

 Διασφαλίστε ότι τα ΜΑΠ μιας χρήσης και κάθε άλλο λερωμένο αντικείμενο μίας χρήσης 

απορρίπτονται κατάλληλα ως μολυσματικά απόβλητα (π.χ. σε ειδική σακούλα για μολυσματικά 

απόβλητα ή σε πλαστική σακούλα με σήμανση “biohazard”)  

 Διασφαλίστε ότι τα επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑΠ απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή  

 Επιδιώξτε να κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους ταξιδιώτες κάθε στιγμή. 

 

Οι οδηγίες για τα ΜΑΠ που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στις οδηγίες του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EU Healthy Gateways» και είναι συμπληρωματικές των ΜΑΠ που 

χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας. Είναι σημαντικό να διατίθενται επαρκείς ποσότητες ΜΑΠ 

σε διαφορετικά μεγέθη, το προσωπικό να είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στην επιλογή και χρήση των 

ΜΑΠ και τα ΜΑΠ να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα ατομικής προστασίας (π.χ. 

υγιεινή χεριών).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and%20removing-personal-protective%20equipment-healthcare-settings-updated.pdf
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1. Σύνοψη των κύριων ΜΑΠ που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο και προσφερόμενη 

προστασία  

 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Προστασία 

Μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής 

προστασίας  
©ECDC 

Προστατεύει τον χρήστη από την εισπνοή 

σταγονιδίων και αερολυμάτων. 

Χρειάζεται να ελεγχθεί η σωστή εφαρμογή 

της 

Κυρίως χρησιμοποιείται από 

επαγγελματίες υγείας κατά την διάρκεια 

διαδικασιών που παράγουν αερολύματα 

Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 

149:2001+A1:2009 

Χειρουργική μάσκα 
 

 
©ECDC 

Προστατεύει από τα εκκενωμένα 

σταγονίδια όταν την φοράει ο ασθενής 

Προστατεύει τον χρήστη από μεγάλα 

αναπνευστικά σταγονίδια στο περιβάλλον 

Δεν χρειάζεται να ελεγχθεί η σωστή 

εφαρμογή της 

Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14683:2014 

Αλλα Protection offered  

Μη χειρουργική 

μάσκα (μάσκα 

κοινότητας)  

Διατίθεται έτοιμη στο εμπόριο, μπορεί 

όμως με απλό τρόπο να κατασκευαστεί και 

στο σπίτι, από ποικίλα υλικά (συνήθως 

βαμβακερό ύφασμα).  

Δεν θεωρείται ΜΑΠ ή ιατρικός 

εξοπλισμός και δεν είναι 

προτυποοποιημένη. 

Σε περίπτωση σημαντικών ελλείψεων και 

όπου δεν υπάρχουν χειρουργικές μάσκες, 

τότε οι μάσκες κοινότητας 

χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση 

Δεν προορίζεται για επαγγελματίες υγείας. 

 

Γενικές πληροφορίες για τη χρήση μάσκας προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των μη 

χειρουργικών μασκών «κοινότητας») 

 Είναι σημαντικό οι μάσκες προσώπου να φοριούνται σωστά, συνεχώς και να ταιριάζουν 

άνετα, καλύπτοντας πλήρως το πρόσωπο ενός ατόμου από τη μύτη έως το πηγούνι. Οι μάσκες δεν θα 

πρέπει να έχουν βαλβίδες εκπνοής, σχισμές ή να είναι αλλοιωμένες (οι χρήστες θα πρέπει να τις 

ελέγχουν πριν τις φορέσουν). 

 Οι μάσκες κοινότητας (χειροποίητες ή όχι) θα πρέπει να κατασκευάζονται από πολλές 

στρώσεις υφάσματος πυκνής ύφανσης, οι οποίες θα επιτρέπουν τον χρήστη να αναπνέει άνετα χωρίς 

περιορισμούς. Ειδικότερα:   

 Εργοστασιακές μάσκες κοινότητας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει 

δημοσιεύσει οδηγίες για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις μη χειρουργικές μάσκες (διαθέσιμες 

στο https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Documents/CWA17553_2020.pdf), καθώς και 

στο https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-

during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-

ncov)-outbreak. 

https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Documents/CWA17553_2020.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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 Χειροποίητες μάσκες κοινότητας: Στους παρακάτω συνδέσμους διατίθενται οδηγίες για τα 

συνιστώμενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής κοινωνικών μασκών στο σπίτι: 

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-

during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-

ncov)-outbreak και https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-

make-cloth-face-covering.html . 

 Οι μάσκες δεν θα πρέπει να αγγίζονται κατά την διάρκεια που φοριούνται· στην περίπτωση 

που αγγιχθούν θα πρέπει να εφαρμοστεί υγιεινή χεριών. 

 Πρέπει να ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες τοποθέτησης (donning) και αφαίρεσης 

(doffing)/οι βέλτιστες πρακτικές για μάσκες προσώπου. Πρέπει να πραγματοποιείται υγιεινή χεριών 

με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το αλκοόλ ή σαπούνι και νερό πριν από την τοποθέτηση και μετά 

την αφαίρεση της μάσκας προσώπου.  

 Οι μάσκες προσώπου (συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτινων καλυμμάτων) πρέπει να 

ασφαλίζονται/στερεώνονται με δεσίματα ή ελαστικούς ιμάντες. Οι μάσκες προσώπου πρέπει να 

αφαιρούνται με προσεχτικό τρόπο, με τον οποίο ο χρήστης να μην αγγίζει τη μάσκα (μπροστινή 

πλευρά) ή το στόμα / τη μύτη / τα μάτια του. 

 Η μάσκα προσώπου πρέπει να αλλάζει όποτε υγραίνεται. 

 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής απόρριψη μάσκας προσώπου μίας χρήσης (π.χ. σε 

κλειστό κάδο ή σε κλειστή σακούλα) και να πραγματοποιείται υγιεινή των χεριών αμέσως μετά την 

απόρριψη. 

 Οι επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες προσώπου πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση και 

το συντομότερο δυνατό, χρησιμοποιώντας κοινό απορρυπαντικό στους 60°C. Είναι σημαντικό οι 

μάσκες προσώπου που πλένονται να μην παρουσιάζουν αλλαγή στην εφαρμογή ή φθορά. 

 Για την βελτίωση της εφαρμογής της μάσκας, υπάρχουν στρατηγικές για την μείωση του 

κενού μεταξύ του προσώπου και της μάσκας. Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν: την χρήση 

σιδερένιων ή πλαστικών στηριγμάτων που εφαρμόζουν πάνω από την μάσκα, επιλογή μασκών με 

μεταλλικό έλασμα για την στήριξη στην μύτη, το αποτελεσματικότερο δέσιμο της μάσκας με 

κόμπους (knotting/tucking) και την χρήση διπλής μάσκας2. Περισσότερες λεπτομέρειες και τεχνικές 

για την βελτίωση της εφαρμογής και του φιλτραρίσματος των μασκών βρίσκονται στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-

filtration.html. 

 Θα πρέπει να εφαρμόζονται και άλλα μέτρα όταν χρησιμοποιούνται οι μάσκες, 

συμπεριλαμβάνοντας την υγιεινή των χεριών, την αναπνευστική υγιεινή και την διατήρηση της 

φυσικής απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους άλλους ανά πάσα στιγμή όσο είναι εφικτό. 

 Οι μάσκες προσώπου δεν πρέπει να φοριούνται από παιδιά κάτω των 2 ετών, από άτομα που 

έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό ή άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή δεν μπορούν 

να την αφαιρέσουν χωρίς βοήθεια.  

 Περισσότερες πληροφορίες για την χρήση και την διαχείριση των μασκών προσώπου 

μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω συνδέσμους WHO: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-

and-how-to-use-masks . 

 ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/protect-yourself.  

  CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-

coverings.html . 

 

                                                 
2 Χρήση δεύτερης μάσκα πάνω από την πρώτη μάσκα (διπλή μάσκα): συνιστάται να φοριέται χειρουργική μάσκα κάτω 

από την υφασμάτινη μάσκα. Δεν συνιστάται να συνδυάζεται δύο χειρουργικές μάσκες. Οι χειρουργικές μάσκες δεν είναι 

σχεδιασμένες να εφαρμόζουν σφιχτά, και συνεπώς μία δεύτερη χειρουργική μάσκα δεν βελτιώνει την εφαρμογή. 

(Centers for Disease Control and Prevention. Improve the Fit and Filtration of Your Mask to Reduce the Spread of 

COVID-19. 11 February 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-

filtration.html#double-mask). 

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/protect-yourself
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
ΑΔΑ: ΩΝΡΔ465ΦΥΟ-Ο5Χ



 

2. Μέλη πληρώματος με καμία αλληλεπίδραση 

 

ΠΟΙΟΣ   ΠΟΤΕ   ΤΙ  

Μέλη 

πληρώματος  

 Βρίσκονται στη δική τους ατομική 

καμπίνα επί του κρουαζιερόπλοιου 

Δεν προτείνονται ΜΑΠ 

Συχνή υγιεινή χεριών  

 

Όπως φαίνεται ανωτέρω, όταν τα μέλη πληρώματος βρίσκονται στην δική τους ατομική καμπίνα, 

όπου δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με άλλους, δεν είναι αναγκαία η χρήση μάσκας. Σε αυτήν 

την περίπτωση, τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να συνεχίζουν αν εφαρμόζουν συχνή και επιμελή 

υγιεινή χεριών.  

 

3. Συνιστώμενα ΜΑΠ σε δημόσιους χώρους (στις πύλες εισόδου) 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για δημόσιους χώρους. 

 

4. Συνιστώμενα ΜΑΠ σε διοικητικές περιοχές (στις πύλες εισόδου) 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση ΜΑΠ στους δημόσιους χώρους. 

 

5. Συνιστώμενα ΜΑΠ για το προσωπικό ελέγχου 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

6. Συνιστώμενα ΜΑΠ για το προσωπικό της πύλης εισόδου/ιατρικό προσωπικό 
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7. Συνιστώμενα ΜΑΠ για το προσωπικό διακομιδής 
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8. Συνιστώμενα ΜΑΠ για προσωπικό ασφαλείας 

 

(Είναι απίθανο οι δραστηριότητες αστυνόμευσης, συνοριακής φύλαξης και ελέγχου διαβατηρίων να 

απαιτούν πρόσθετα ΜΑΠ, αλλά τα κατάλληλα ΜΑΠ πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.) 
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9. Συνιστώμενα ΜΑΠ για λοιπό προσωπικό (π.χ. Πλοηγοί, ναυτιλιακοί πράκτορες, άλλοι 

επισκέπτες) 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

10. Συνιστώμενα ΜΑΠ για χειριστές φορτίων και αποσκευών 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

 
 

11. Συνιστώμενα ΜΑΠ για το προσωπικό καθαρισμού και απολύμανσης 
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13. Συνιστώμενα ΜΑΠ για το πλήρωμα συντήρησης (πλοίο) 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΡΔ465ΦΥΟ-Ο5Χ



 

14. Συνιστώμενα ΜΑΠ για επιθεωρητές πλοίων / προσωπικό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΣΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΝΔΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Στο χώρο που θα φορεθεί ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (ΑΕΠ) συστήνεται να υπάρχει καθρέπτης 

και αν είναι εφικτό και άλλο ένα άτομο που θα επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας. 

1. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ και 
ελέγξτε την αρτιότητα του εξοπλισμού. 

 
2. Φορέστε την αδιάβροχη ρόμπα με 

μακριά μανίκια και μανσέτα και δέστε 

τη πίσω σας. Αν αυτό είναι δύσκολο, 

δέστε τη στο πλάι (όχι μπροστά σας). 

  

 
3. Φορέστε τη μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 

FFP3) ανάλογα με το είδος της 

παρέμβασης. Εφαρμόστε σωστά τη 

μάσκα: καλύψτε όλο σας το πηγούνι και 

πιέστε το έλασμα πάνω και γύρω από τη 

μύτη. Οι ελαστικοί ιμάντες 

τοποθετούνται γύρω από τον αυχένα και 

τη μεσότητα του οπίσθιου μέρους της 

κεφαλής αντίστοιχα (Εικ.1-5). 

Εφαρμόστε fittest: Εισπνεύστε ώστε να 

γίνει εσολκή στη μάσκα. Εκπνεύστε για 

να διαπιστώσετε εάν υπάρχει διαρροή 

από τα πλαϊνά και το άνω μέρος της 

μάσκας 
(Εικ.6). 
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4. Φορέστε γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, 

ώστε να προσαρμόζονται στο πρόσωπο 

και τους οφθαλμούς. Αν χρησιμοποιείτε 

γυαλιά θα πρέπει να μην υπάρχει κενό 

μεταξύ μάσκας και γυαλιών στην 

περιοχή του ρινικού οστού. 

 

5. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ. 
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5. Φορέστε γάντια (αν είναι εφικτό με μακριά 

μανσέτα), έτσι ώστε να καλύπτονται τα μανίκια της 

προστατευτικής ενδυμασίας πάνω από τους καρπούς. 
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ΣΕΙΡΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

Α ΤΡΟΠΟΣ 

Στο χώρο που θα αφαιρεθεί ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (ΑΕΠ) προτείνεται να υπάρχει καθρέπτης 

και αν είναι εφικτό και άλλο ένα άτομο που θα επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας. 

 

1.Αφαιρέστε τα 
γάντια. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 
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2. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ και 

φορέστε ένα νέο ζευγάρι γάντια. 

  

 
3. Αφαιρέστε τη ρόμπα: Η μπροστινή 

εξωτερική επιφάνεια της ρόμπας θεωρείται 

μολυσμένη. 

Λύστε τα κορδόνια. Ξεκινώντας από την πίσω 

πλευρά διπλώστε το ρυπαρό μέρος και 

ακολουθήστε την τεχνική του ξεφλουδίσματος. 

Κατεβάστε τη ρόμπα με αργές κινήσεις, 

τυλίγοντας σταδιακά και φέρνοντας την 

εσωτερική επιφάνεια προς τα έξω. 

 

 

4. Αφαιρέστε τα γάντια και εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 

5. Αφαιρέστε την προστασία των οφθαλμών. 

Η πρόσθια επιφάνεια της οφθαλμικής προστασίας 

θεωρείται μολυσμένη - ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. 

Για να αφαιρέσετε κρατείστε από τους βραχίονες των 

γυαλιών ή το κορδόνι των γυλιών ή της ασπίδας 

προσώπου. 

 

 
6. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 

7. Αφαιρέστε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τη μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας. 

Η πρόσθια επιφάνεια της μάσκας θεωρείται μολυσμένη –ΜΗΝ ΤΗΝ 

ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Πιάστε μόνο τους ιμάντες στο πίσω μέρος της κεφαλής: πρώτα 
τον κάτω ιμάντα και μετά τον επάνω. Αφού απελευθερωθεί το πίσω μέρος της 

κεφαλής από τους ιμάντες σκύψτε ελαφρά μπρος τα μπροστά, προσέχοντας να  
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μην και απορρίψτε τη μάσκα στα μολυσματικά απορρίμματα. 

8. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

Β ΤΡΟΠΟΣ 

 

Στο χώρο που θα αφαιρεθεί ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας (ΑΕΠ) προτείνεται να υπάρχει καθρέπτης και 

αν είναι εφικτό και άλλο ένα άτομο που θα επιβλέπει τον τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας. 

1.Αφαιρέστε τα γάντια. 

 
2. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ και 

φορέστε ένα νέο ζευγάρι γάντια. 
  

 
3. Αφαιρέστε τη ρόμπα ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ: 
Η μπροστινή εξωτερική επιφάνεια της ρόμπας 

θεωρείται μολυσμένη. 

Λύστε με το ένα χέρι το κορδόνι που περιβάλλει τη 

μέση και για το δέσιμο γύρω από το λαιμό τραβήξτε τη 

ρόμπα με τα χέρια (παράλληλα στους ώμους ή 

σταυρωτά) ώστε να ανοίξει το αυτοκόλλητο ή να 

σκιστεί το κορδόνι1. Σκύψτε μπροστά και διπλώστε 

την ποδιά με την τεχνική του ξεφλουδίσματος 

φέρνοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια προς τα έξω. 

Κατεβάστε τη ρόμπα με αργές κινήσεις και στο ύψος 

των καρπών πιάστε μανσέτα και γάντια μαζί από το 

μέσα μέρος και αναποδογυρίστε για κάθε χέρι ώστε να 

αποκαλυφθεί η μέσα πλευρά προς τα έξω. 

1Αν το κορδόνι γύρω από το λαιμό της ρόμπας, δεν 

σχίζεται, πιάστε με το επιδέξιο χέρι στο ύψος του ώμου 

την ποδιά, τραβήξτε προς τα έξω και μπροστά ώστε το 

κορδόνι να έρθει λίγο μπροστά και με το άλλο χέρι να 

το τραβήξετε για να λυθεί, χωρίς να αγγίξετε το λαιμό 

σας. 

 

 

4. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 
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Χρήσιμες διευκρινήσεις 

 

Πριν την εφαρμογή του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας η αφαίρεση όλων των 

προσωπικών αντικειμένων (ρολόι, δαχτυλίδια, κοσμήματα, κινητό κλπ) είναι επιβεβλημένη. 

Η χρήση σκούφου ως εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τον COVID-19 είναι 

προαιρετική εκτός αν παράλληλα γίνονται παρεμβάσεις που η χρήση του απαιτείται (π.χ. 

τοποθέτηση Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα). Συνήθως χρησιμοποιείται από άτομα με 

έντονο όγκο ή/και μεγάλο μήκος μαλλιών. Τα μαλλιά θα πρέπει να είναι πολύ καλά 

στερεωμένα πάνω στο κεφάλι πριν τη χρήση του σκούφου. Ο σκούφος φοριέται μετά τη 

μάσκα και την οφθαλμική προστασία και αφαιρείται πριν την αφαίρεση των γυαλιών, με 

κίνηση προς τα πίσω και ακολουθεί υγιεινή χεριών. 

Η αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές 

μέρος και σε απόσταση >2μ από τον ασθενή (ή στον προθάλαμο, αν υπάρχει). Σε κάθε 

περίπτωση η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας αφαιρείται εκτός θαλάμου 

νοσηλείας του ασθενή. Όλος ο Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας απορρίπτεται στα 

μολυσματικά απορρίμματα. Αν τα γυαλιά πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να 

απορριφθούν σε ειδικό δοχείο και να ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον 

καθαρισμό, απολύμανση ή/και αποστείρωσή τους . 

Οι κινήσεις κατά την αφαίρεση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας δεν θα πρέπει να 

είναι βιαστικές και θορυβώδεις κινήσεις. Προσοχή στις επιμολύνσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι: η χρήση επιπλέον Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας χωρίς να 

συστήνεται από τους αρμόδιους φορείς, αυξάνει τις πιθανότητες μόλυνσης κατά την 

αφαίρεσή του. 

Μικρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο αφαίρεσης του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας 

μπορεί να υπάρχουν, αρκεί ο μολυσμένος εξοπλισμός να ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΑΙ με γυμνό χέρι, 

να ακολουθεί μετά την αφαίρεση κάθε είδους προστασίας υγιεινή των χεριών, να 

αφαιρείται η μάσκα τελευταία και να μην αγγίζονται οι βλεννογόνοι οφθαλμών, ρινός και 

στοματικής κοιλότητας με χέρια που δεν έχει άμεσα προηγηθεί υγιεινή των χεριών. 

Τα παπούτσια εργασίας θα πρέπει να είναι πλαστικά, χωρίς τρύπες στην άνω επιφάνεια. 

5. Αφαιρέστε την προστασία των οφθαλμών. 

Η πρόσθια επιφάνεια της οφθαλμικής προστασίας 

θεωρείται μολυσμένη - ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. 

Για να αφαιρέσετε κρατείστε από τους βραχίονες των 

γυαλιών ή το κορδόνι των γυαλιών ή της ασπίδας 

προσώπου. 

 

 
6. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 

7. Αφαιρέστε ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τη μάσκα υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας. Η πρόσθια επιφάνεια της μάσκας θεωρείται μολυσμένη –ΜΗΝ 

ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Πιάστε μόνο τους ιμάντες στο πίσω μέρος της κεφαλής: 

πρώτα τον κάτω ιμάντα και μετά τον επάνω. 

Αφού απελευθερωθεί το πίσω μέρος της κεφαλής από τους ιμάντες σκύψτε 

ελαφρά μπρος τα μπροστά και απορρίψτε τη μάσκα στα μολυσματικά 

απορρίμματα. 

 

8. Εφαρμόστε ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 
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Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας 

Με αφορμή πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αναφορικά με τη χρήση της απλής 

χειρουργικής μάσκας με δύο τρόπους ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι: 

 

1. Ο σωστός τρόπος εφαρμογής της απλής χειρουργικής μάσκας είναι ΕΝΑΣ 

2. Η απλή χειρουργική μάσκα αποτελεί ένα φυσικό φραγμό σε υγρά και μεγάλα 

σταγονίδια του αναπνευστικού. Εφόσον χρησιμοποιείται σωστά προστατεύει από τη 

μετάδοση αναπνευστικών νοσημάτων που μεταδίδονται με σταγονίδια 

3. Η απλή χειρουργική μάσκα πρέπει να εφαρμόζεται: 

 σε κάθε περίπτωση λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος 

 σε κάθε περίπτωση φροντίδας ασθενούς με λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος 

 σε κάθε περίπτωση επίσκεψης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στη διάρκεια 

πανδημίας ή στην κορύφωση της εποχικής γρίπης 

 

 

Οδηγίες εφαρμογής 

1. επιλογή του σωστού μεγέθους 

2. εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν την τοποθέτηση της μάσκας 

3. εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το 

στόμα και το πηγούνι (σταθερά, χωρίς κενά) 

4. πίεση του μεταλλικού στοιχείου στη ράχη της μύτης 

5. ασφάλιση με τα κορδόνια στη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και του 

λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αυτοί εφαρμόζονται 

γύρω από τα αυτιά 

6. αποφυγή επαφής της μάσκας μετά την τοποθέτηση, αλλιώς εφαρμογή της υγιεινής  

των χεριών πριν και μετά την επαφή 

7. αφαίρεση της μάσκας πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από 

πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αφαιρείται πιάνοντας 

ταυτόχρονα τους βρόγχους, προσοχή! 

8. απόρριψη στον ειδικό κάδο για μολυσματικά αντικείμενα 

9. εφαρμογή της υγιεινής των χεριών 

10. αποφυγή επαναχρησιμοποίησης της μάσκας (είναι μιας χρήσης) 

11. αφαίρεση, απόρριψη και αλλαγή στην περίπτωση που είναι ρυπαρή ή κατεστραμμένη 

 

 

 

 

 

Περιγραφή των στρωμάτων της απλής χειρουργικής μάσκας 

 

Το εξωτερικό στρώμα της μάσκας είναι χρωματιστό και απωθεί τα υγρά έτσι ώστε στην 

περίπτωση εκτίναξης αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών αυτά να μην εισέλθουν στο 
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ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Αν αυτή η πλευρά τοποθετηθεί προς τα μέσα οι 

υδρατμοί που παράγονται από την εκπνοή παραμένουν επάνω της και δημιουργούν 

αίσθημα πνιγμονής. Το εσωτερικό στρώμα είναι άσπρο και σκοπό έχει να απορροφά τους 

υδρατμούς της εκπνοής. Το φιλτράρισμα των μικροοργανισμών γίνεται από το μεσαίο 

στρώμα το οποίο δεν είναι ορατό. 
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