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Πίνακας αντιµετώπισης ασθενών Covid-19

Επείγον /
επώδυνο
περιστατικό

Τακτική
οδοντιατρική
θεραπεία

Ασθενής θετικός
σε έλεγχο Covid-19
µε ή χωρίς συµπτώµατα

Aσθενής σε επαφή
µε κρούσµα Covid-19

χωρίς συµπτώµατα

Υγιής ασθενής
Αρνητικός έλεγχος

χωρίς συµπτώµατα/
χωρίς επαφές µε

κρούσµα Covid-19

Α. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ > 14 ΗΜΕΡΩΝ

 αντιµετώπιση στο ιδιωτικό 
οδοντιατρείο µε πρωτόκολλο 
Covid-19, κατά προτίµηση ως 

τελευταίο ραντεβού της ηµέρας
ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ∆ΕΝ 

εµφανίζει συµπτώµατα για τις 
τελευταίες 10 ηµέρες 

 παραµονή συµπτωµάτων: 
παραποµπή σε ειδική µονάδα 

αντιµετώπισης ΕΣΥ

Β. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ < 14 ΗΜΕΡΩΝ

παραποµπή σε ειδική µονάδα 
αντιµετώπισης Covid-19 του 

ΕΣΥ

Α. ΕΠΑΦΗ > 14 ΗΜΕΡΩΝ

αντιµετώπιση µε πρωτόκολλο 
Covid-19

Β. ΕΠΑΦΗ < 14 ΗΜΕΡΩΝ

 υψηλού κινδύνου
παραποµπή σε ειδική µονάδα 

αντιµετώπισης ΕΣΥ

 χαµηλού κινδύνου
αντιµετώπιση µε πρωτόκολλο 

Covid-19

Α. ΕΠΑΦΗ > 14 ΗΜΕΡΩΝ

αντιµετώπιση µε πρωτόκολλο 
Covid-19

Β. ΕΠΑΦΗ < 14 ΗΜΕΡΩΝ

αναβολή (επανεκτίµηση 
τουλάχιστον 14 ηµέρες από 

την επαφή)

Α. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ > 14 ΗΜΕΡΩΝ

 αντιµετώπιση στο ιδιωτικό 
οδοντιατρείο µε πρωτόκολλο 
Covid-19, κατά προτίµηση ως 

τελευταίο ραντεβού της ηµέρας
ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ∆ΕΝ 

εµφανίζει συµπτώµατα για τις 
τελευταίες 10 ηµέρες 

 παραµονή συµπτωµάτων: 
παραποµπή σε ειδική µονάδα 

αντιµετώπισης ΕΣΥ

Β. ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ < 14 ΗΜΕΡΩΝ

παραποµπή σε ειδική µονάδα 
αντιµετώπισης Covid-19 του 

ΕΣΥ

αντιµετώπιση
µε πρωτόκολλο

Covid-19

αντιµετώπιση
µε πρωτόκολλο

Covid-19
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Αντιµετώπιση κρουσµάτων Covid-19
εργαζοµένων οδοντιατρείου

1.  Αποχωρεί από το χώρο εργασίας και παραµένει 
στο σπίτι του για ανάρρωση. Εάν η κατάσταση της υγεί-
ας του είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένη, καλείται το ΕΚΑΒ 
για τη µεταφορά του στον εγγύτερο υγειονοµικό σχη-
µατισµό.
2.  Ενηµερώνεται άµεσα ο Συντονιστής ∆ιαχείρισης 
του χώρου εργασίας.
3.   Ιατρική αξιολόγηση (από εφηµερεύον Νοσοκοµείο, 
Κ.Υ. ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γί-
νει κατά προτεραιότητα µοριακό διαγνωστικό τεστ.
4.   Προσωρινή αναστολή εισόδου επισκεπτών και 
εργαζοµένων στο χώρο εργασίας του υπόπτου κρού-
σµατος για ένα 24ωρο ή µέχρι την έκδοση του αποτε-
λέσµατος ή την ιατρική αξιολόγηση.
5.  Ενηµερώνεται ο ΕΟ∆Υ για επιδηµιολογική ιχνηλά-
τηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσµατος 
(προσωπικού και επισκεπτών κλπ).
6.  Στην περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος Covid-19 
και εν εναµονή αναµονή του αποτελέσµατος, ο/η εργα-
ζόµενος παραµένει σε αποµόνωση κατ’ οίκον (εφόσον 
δεν απαιτείται νοσηλεία).
7. Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσµατος 
από το χώρο εργασίας, ακολουθείται επιµελής καθαρι-
σµός, εφαρµογή απολυµαντικού σε επιφάνειες του 
χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόµενος µε χρήση εξο-
πλισµού ατοµικής προστασίας και ο χώρος επαναχρη-
σιµοποιείται κανονικά.

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου Covid-19:
Ο εργαζόµενος µπορεί να επιστρέψει στην εργασία του 
µετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την υπο-
χώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 
και την ύφεση των συµπτωµάτων του. 

* Ο εργαζόµενος στο οδοντιατρείο 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 
υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συµπτωµάτων του. 
** Για την επάνοδο των επιβεβαιωµένων περιστατικών ∆ΕΝ απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.

1. Αποχωρεί από το χώρο εργασίας και παραµένει 
στο σπίτι του για ανάρρωση (εφόσον παραµένει ασυ-
µπτωµατικός).
2. Ενηµερώνεται άµεσα ο Συντονιστής ∆ιαχείρισης 
του χώρου εργασίας.
3.  Ακολουθεί πολύ καλός αερισµός, σχολαστικός κα-
θαρισµός και απολύµανση των επιφανειών του χώρου 
εργασίας µε τη χρήση κατάλληλων µέσων ατοµικής 
προστασίας.
4.  Ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην 
επιχείρηση, σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ (τηλ. 1135) 
και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
5.  Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωµένου 
κρούσµατος θα αποµακρυνθούν από το χώρο εργασί-
ας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ηµέρες. 
6. Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήµερης καραντίνας, 
ασυµπτωµατικό άτοµο που έχει θεωρηθεί στενή επα-
φή (έκθεση υψηλού κινδύνου) προβεί µε δική του 
πρωτοβουλία ή για εξατοµικευµένους λόγους σε εργα-
στηριακό έλεγχο, τότε: 

 Εάν το µοριακό τεστ είναι θετικό, παραµένει σε 
κατ’ οίκον περιορισµό για 10 ηµέρες από την ηµέ-
ρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραµένει ασυ-
µπτωµατικός). 
 Εάν το µοριακό τεστ είναι αρνητικό, παραµένει σε 
κατ’οίκον περιορισµό για 14 ηµέρες. 

Όσον αφορά στις επαφές χαµηλού κινδύνου αυτές συ-
νεχίζουν την εργασία τους µε οδηγίες για αυτοπαρακο-
λούθηση της υγείας τους για 14 ηµέρες.

ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ Covid-19;

ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ 
ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ Covid-19;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Σχεδιασµός διαχείρισης
και ορισµός υπευθύνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Συρροή κρουσµάτων
σε οργανική µονάδα

Κάθε οργανική µονάδα (οδοντιατρείο/πολυοδοντιατρείο) 
πρέπει να:

 διαθέτει ένα συγκεκριµένο και προσαρµοσµένο 
στις ανάγκες του επαγγελµατικού χώρου σχέδιο δρά-
σης για τον περιορισµό της µετάδοσης του κορωνο-
ϊού στους χώρους λειτουργίας του.
 ορίσει έναν Συντονιστή ∆ιαχείρισης Covid-19 της 
οργανικής µονάδας (Οδοντίατρος ή εργαζόµενος) 
που µεριµνά για α. την ορθή εφαρµογή των µέτρων 
προστασίας , ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 
υπαλλήλων και του κοινού β. τη διαχείριση των ύπο-
πτων κρουσµάτων λοίµωξης Covid-19 

Στο σχέδιο δράσης καθορίζονται τα µέτρα προστασίας 
που πρέπει να λαµβάνονται για την εξάλειψη ή τη µείωση 
της πιθανότητας µόλυνσης των εργαζοµένων και του κοι-
νού, µε βάση το πρωτόκολλο Covid-19 της Ε.Ο.Ο. και του 
Ε.Ο.∆.Υ.

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβε-
βαιωµένα κρούσµατα (συµπτωµατικά ή ασυµπτωµατικά), σε 
διάστηµα 14 ηµερών, ενηµερώνεται ο ΕΟ∆Υ προκειµένου 
να προβεί σε εκτίµηση κινδύνου σε συνεργασία µε την ∆ιεύ-
θυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της οικεί-
ας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραµµατεία Πολιτι-
κής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών. 
Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ορ-
γανικής µονάδας, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους 
επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του ∆ηµοσίου µετά 
από γνώµη του ∆ιευθυντή ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρµο-
γή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου ∆ιαχείρισης Κρού-
σµατος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3      Ταξινόµηση κρουσµάτων

Ύποπτο κρούσµα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια
Πιθανό κρούσµα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδηµιολογικό κριτήριο
Επιβεβαιωµένο κρούσµα: Άτοµο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια

Ως «επαφή» κρούσµατος λοίµωξης Covid-19 ορίζεται άτοµο που είχε ιστορικό επαφής µε επιβεβαιωµένο 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:

Α. ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (έκθεση υψηλού κινδύνου)
Ως στενή επαφή επιβεβαιωµένου κρούσµατος λοίµωξης 
Covid-19 ορίζεται:
• άτοµο που είχε επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο µε ασθε-
νή µε Covid-19 σε απόσταση < 1,5 µέτρου και για ≥ 15 
λεπτά και χωρίς 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. αίθουσα συ-
σκέψεων, χώρο αναµονής κλπ.) µε ασθενή µε Covid-19 
για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς 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.

Β. ΕΠΑΦΕΣ (έκθεση χαµηλού κινδύνου)
Ως επαφή επιβεβαιωµένου κρούσµατος χαµηλού κινδύνου 
Covid-19 ορίζεται:
• άτοµο που είχε επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο µε ασθενή 
µε Covid-19 εντός 1,5 µέτρου και για < 15 λεπτά.
• άτοµο που παρέµεινε σε κλειστό χώρο µε ασθενή µε 
Covid-19 για < 15 λεπτά.
• άτοµο που παρείχε άµεση φροντίδα σε ασθενή µε 
Covid-19 µε λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων ατοµικής 
προστασίας.
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 παρακολούθη-
σης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτοµα 
που είχαν µικρότερη διάρκεια επαφής µε τον ασθενή µε 
Covid-19. 


