
ΟΔΗΓΙΕ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΦΤΓΗ ΕΞΑΠΛΩΗ ΣΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ Α(Η1Ν1) 

 

Α. Κιηληθή ζπκπηωκαηνινγία  ηεο γξίπεο   

Η θιηληθή ζπκπησκαηνινγία ηεο γξίπεο πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα 

από ηα αθόινπζα: 

 Ππξεηό  

 Βήρα 

 Πνλόιαηκν  

 Μπαιγίεο  

 πλάρη  

 Πνλνθέθαιν  

 Ρίγνο  

 Αίζζεκα θόπσζεο 

 Γηάξξνηα θαη εκέηνπο  ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο   

 

Σνλίδεηαη όηη ηα παηδηά θαη νη εξγαδόκελνη ησλ ζρνιείσλ  πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα 

από ηα πξναλαθεξόκελα ζπκπηώκαηα δελ πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν. 

Κξίλεηαη ζθόπηκε ε αλαδήηεζε ηαηξηθήο ζπλδξνκήο, ζην δίθηπν Α΄βάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο, (π.ρ. Παηδίαηξνο – Οηθνγελεηαθόο γηαηξόο – Ιαηξόο Αζθαιηζηηθνύ Σακείνπ θ.α) 

θαζώο θαη ε παξακνλή ηωλ αζζελώλ ζην ζπίηη. Η θαη’ νίθνλ παξακνλή είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα όζεο κέξεο  δηαξθεί ν ππξεηόο θαη επηπιένλ αθόκα έλα 24σξν κεηά ηελ 

ππνρώξεζή ηνπ, ρσξίο ηε ρξήζε αληηππξεηηθώλ θαξκάθσλ . 

 

Γ.Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε πεξίπηωζε εθδήιωζεο ζπκπηωκάηωλ γξίπεο από 

παηδί ή από εξγαδόκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα: 

 

1.  Παηδηά θαη εξγαδόκελνη πνπ εκθαλίδνπλ ηα πξναλαθεξόκελα ζπκπηώκαηα γξίπεο 

θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα θνξέζνπλ 

απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη λα νδεγεζνύλ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν  ρώξν παξακνλήο. Σν 

πξνζσπηθό πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην ρώξν απηό ζα θνξάεη κάζθα θαη ζα ηεξεί απόζηαζε 

από ηνπο αζζελείο κεγαιύηεξε ηνπ ελόο κέηξνπ. Οη γνλείο ή νη θεδεκόλεο ησλ αζζελώλ 

παηδηώλ ζα πξέπεη λα εηδνπνηνύληαη ακέζσο, κε ζθνπό ηελ απνκάθξπλζε απηώλ από ην 

ζρνιείν. Ο πξνθαζνξηζκέλνο ρώξνο παξακνλήο, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαη λα 

απνιπκαίλεηαη  κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ αζζελώλ από πξνζσπηθό πνπ ζα 



ρξεζηκνπνηεί κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Κνηλά θαζαξηζηηθά, δει. πγξό ζαπνύλη θαη 

λεξό αξθνύλ γηα ηνλ θαζαξηζκό, ελώ εάλ ππάξμνπλ εκέζκαηα, νύξα ή άιιεο εθθξίζεηο 

ζα πξέπεη ηνλ θαζαξηζκό λα αθνινπζήζεη απνιύκαλζε  γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα ρισξίλεο 10%(1 κέξνο ρισξίλεο αξαησκέλν ζε 10 κέξε λεξνύ) 

ή αιθννινύρν αληηζεπηηθό.1  (βιέπε  Κεθ. Γ.2 ) 

 

2.  ηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί ρνξήγεζε αληηππξεηηθνύ, δίδεηαη κόλν 

παξαθεηακόιε ζε δνζνινγία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο. 

Γ. Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο δηαζπνξάο ηεο λέαο γξίπεο ζηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Μνλάδεο 

1.  Οδεγίεο αηνκηθήο πγηεηλήο: 

 Απνθπγή επαθήο ρεξηώλ κε ηα κάηηα, ηε κύηε θαη ην ζηόκα γηα ηε κείσζε ηνπ 

θηλδύλνπ κόιπλζεο από ηνλ ηό. 

 Απνθπγή  θνηλήο ρξήζεο ησλ κνιπβηώλ, ησλ ζηπιό, ησλ  καξθαδόξσλ θαη άιισλ 

πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ. 

 Απνθπγή ησλ ρεηξαςηώλ θαη ησλ θηιηώλ. 

 Κάιπςε ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο κε ραξηνκάληειν (ή κε άιιν ηξόπν) ζε βήρα ή 

θηέξληζκα. Σν ρξεζηκνπνηεκέλν ραξηνκάληειν πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ακέζσο 

κεηά ηε ρξήζε ηόζν από ηα παηδηά όζν θαη από ην πξνζσπηθό κέζα ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ. 

 Απαγνξεύεηαη ηα παηδηά λα πίλνπλ λεξό απεπζείαο από ηε βξύζε κε ην ζηόκα. 

 Σαθηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κε πγξό ζαπνύλη θαη  

λεξό, ηδίσο κεηά από βήρα ή θηέξληζκα. Σν πιύζηκν πξέπεη λα δηαξθεί 15-20 

δεπηεξόιεπηα ηνπιάρηζηνλ. Αθνινπζεί πξνζεθηηθό ζηέγλσκα ησλ ρεξηώλ κε ράξηηλεο 

ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο νη νπνίεο ζα απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ. Η δηαδηθαζία πιπζίκαηνο ησλ ρεξηώλ πεξηγξάθεηαη εηθνλνγξαθεκέλε 

ζην Παξάξηεκα Γ. 

     Σα  παηδηά θαη νη εξγαδόκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα  κπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα 

ρξεζηκνπνηνύλ αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα ή ραξηνκάληεια κε αληηζεπηηθό . 

πληζηάηαη θαιό ηξίςηκν ησλ ρεξηώλ, γηα 30 δεπηεξόιεπηα ηνπιάρηζηνλ,  κέρξη ην 

αληηζεπηηθό λα ζηεγλώζεη ηειείσο. Σν κπνπθάιη κε ην αιθννινύρν δηάιπκα (κε 

αληιία έγρπζεο θαη βάζε) πξέπεη λα  βξίζθεηαη ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη εάλ 

είλαη δπλαηό θνληά ζηελ έμνδν. 

       Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη θαιά  νπσζδήπνηε πξηλ ηε ιήςε ηξνθήο. 

 

                                                           
1   Προςοχή, ποτζ δεν αναμειγνφονται δφο διαφορετικά απολυμαντικά ή καθαριςτικά.  



Παξάξηεκα Γ 

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΜΔΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ)  

 

                 Πεγή εηθόλαο: WHO 

 Παηδηά θαη εξγαδόκελνη πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα γξίπεο Α(Η1Ν1) θαηά ηε 

δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ζα πξέπεη λα θνξνύλ απιή 

ρεηξνπξγηθή κάζθα (πνπ λα ηελ ζηεξεώλνπλ θαιά ζηα απηηά έηζη ώζηε λα θαιύπηεη ηε 

κύηε θαη ην ζηόκα) θαη λα νδεγεζνύλ ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρώξν παξακνλήο (εθηόο 

αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο). 

 Σν πξνζσπηθό πνπ ζα εηζέξρεηαη ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρώξν παξακνλήο, λα 

θνξάεη κάζθα. 

 Σν πξνζσπηθό όηαλ θαζαξίδεη, ζα πξέπεη λα θνξάεη γάληηα κηαο ρξήζεο. 

 Όηαλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ην πξνζσπηθό ρξεζηκνπνηεί δηάιπκα νηθηαθήο 

ρισξίλεο(1:10), ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη κάζθα κηαο ρξήζεο. 

 Σα αλσηέξσ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο κεηά ηελ ρξήζε ηνπο, πξέπεη λα 

απνξξίπηνληαη ακέζσο ζηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ. Γελ 

πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαζαξηζκνύ ηνπο, π.ρ. πιύζηκν ησλ γαληηώλ κηα 

ρξήζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο.   

 Τονίζεηαι όηι η χρήζη γανηιών μιας χρήζης δεν ανηικαθιζηά ζε καμία 

περίπηωζη ηο ζχολαζηικό πλύζιμο ηων χεριών. 



 

 

ΑΦΑΙΡΔΗ ΜΑΚΑ                  ΑΦΑΙΡΔΗ ΓΑΝΣΙΩΝ                                          

               

          Πεγή : ΚΔΔΛΠΝΟ 

 

Με γπκλό ρέξη δελ αγγίδνπκε ην εζσηεξηθό ηεο κάζθαο ή ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ησλ γαληηώλ 



Παξάξηεκα Γ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΛΤΙΜΑΣΟ ΥΔΡΙΩΝ 

 

 

Βάιηε ζαπνύλη Ρίμηε λεξό 

απνπλίζηε 

θαιά ηα  

ρέξηα ζαο 

Μελ μεράζεηε   

λα ζαπνπλίζεηε  

αλάκεζα  

ζηα δάθηπια 

  

    

 Ξεβγάιεηε θαιά 

 

Κιείζηε ηε βξύζε 

ρξεζηκνπνηώληαο 

ραξηνκάληειν θαη 

πεηάμηε ην 

θνππίζηε θαιά ηα  

ρέξηα ζαο κε άιιν  

ραξηνκάληειν 

 

 


