
 

5. Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 

 

Σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής ή μέλος του προσωπικού, εμφανίσει 

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19: 

 

• Φοράει μάσκα (κατά προτίμηση υψηλής αναπνευστικής προστασίας, τύπου KN95, N95, 

FFP2 ή ανάλογη) και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει 

προβλεφθεί και ενημερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην 

πρώτη κλινική αξιολόγηση 

 

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα παρευρίσκεται στην 

κλινική αξιολόγηση (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με 

γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών 

υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων 

 

• Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί 

 

• Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, 

εφόσον το άτομο εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID- 19, θα πρέπει να 

γίνει διαγνωστικός έλεγχος με μοριακό διαγνωστικό τεστ (PCR) ή ταχεία δοκιμασία 

ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 

 

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το άτομο παραμένει σε απομόνωση με κατ’ οίκον 

νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, 

www.eody.gov.gr) 

 

Αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό 

• Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ακολουθεί επιδημιολογική 

διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (κατασκηνωτές, 

μέλη του προσωπικού κτλ) Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που 

κινήθηκε ο ασθενής (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wpcontent/ 

uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf) 

• Το θετικό άτομο θα απομακρυνθεί από την κατασκήνωση για τουλάχιστον 5 ημέρες 

(ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων ή σε περίπτωση 

ασυμπτωματικού ατόμου, η ημέρα του θετικού διαγνωστικού ελέγχου) και μπορεί να 

επιστρέψει από την 6η ημέρα και μετά, εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων και με την 

προϋπόθεση αρνητικού αποτελέσματος σε ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου 

(rapid test) 

 

 

 

https://eody.gov.gr/wpcontent/


 

 

 

• Διαχείριση στενών επαφών κρούσματος COVID-19 στην κατασκήνωση: 

Α) Όλα τα άτομα (κατασκηνωτές και προσωπικό) που είναι πλήρως εμβολιασμένα ή με 

ιστορικό νόσου COVID-19 το τελευταίο 6μηνο, και από τη διαδικασία της 

επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή: 

• δεν παραμένουν σε απομόνωση και δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν από την 

κατασκήνωση, εφόσον είναι ασυμπτωματικά 

• Συστήνεται να φορούν μάσκα (κατά προτίμηση υψηλής αναπνευστικής προστασίας, 

τύπου KN95, N95, FFP2 ή ανάλογη), για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το 

επιβεβαιωμένο κρούσμα, όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους με άλλα άτομα εκτός 

αυτών που διαμένουν στον ίδιο κοιτώνα ή σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχουν 

συνθήκες συνωστισμού 

• Θα είναι σε εγρήγορση και θα βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση της υγείας τους, 

για την έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων που είναι συμβατά με νόσο COVID-19, για 

10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα και σε τέτοια 

περίπτωση θα διενεργείται άμεσα rapid test 

• Θα υποβληθούν σε προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο με δύο rapid test, τις ημέρες 0-1 

και την ημέρα 5, μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα (ως ημέρα 0 θεωρείται η 

ημέρα τελευταίας επαφής με κρούσμα) 

Β) Όλα τα άτομα (κατασκηνωτές και προσωπικό) που ΔΕΝ είναι πλήρως εμβολιασμένα 

ή ΔΕΝ έχουν ιστορικό νόσου COVID-19 το τελευταίο 6μηνο, και από τη διαδικασία της 

επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή: 

• Θα απομακρυνθούν από την κατασκήνωση και θα παραμείνουν σε απομόνωση για 5 

ημέρες 

• Μπορούν να επιστρέψουν στην κατασκήνωση από την 6η ημέρα και μετά, εφόσον 

στο διάστημα αυτό δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και δεν έχουν θετικό 

αποτέλεσμα σε διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19, παραμένουν ασυμπτωματικά και 

προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα σε rapid test που διενεργήθηκε την 5η ημέρα μετά 

την τελευταία επαφή με το κρούσμα 

• Συστήνεται να φορούν μάσκα (κατά προτίμηση υψηλής αναπνευστικής προστασίας, 

τύπου KN95, N95, FFP2 ή ανάλογη), έως την πάροδο 10 ημερών μετά την τελευταία 

επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα, όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους με 

άλλα άτομα εκτός αυτών που διαμένουν στον ίδιο κοιτώνα ή σε εξωτερικούς χώρους 

όταν υπάρχουν συνθήκες συνωστισμού 


