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ΕΓΚΤΚΛΙΟ
ΘΕΜΑ: Οδθγίεσ για τθ λειτουργία προνοιακϊν δομϊν ανοικτισ φροντίδασ: Κζντρα
Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Παιδιϊν και Ατόμων με Αναπθρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και
Κζντρα Διθμζρευςθσ και Ημεριςιασ Φροντίδασ (ΚΔΗΦ).

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τθν υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.51236/08.09.2022 ΚΥΑ «Ζκτακτα μζτρα
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του
κορονοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ από τθν Παραςκευι, 9
Σεπτεμβρίου 2022 και ϊρα 06:00 ζωσ και τθ Δευτζρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και
ϊρα 06:.00» (Β’ 4756).
2. Το απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 292θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ
Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ Covid-19.

Η παροφςα εγκφκλιοσ αποβλζπει ςτθν ενθμζρωςθ όλων των αναφερόμενων ςτο
κζμα δομϊν, ςχετικά με τθν αναπροςαρμογι των πρωτοκόλλων λειτουργίασ τουσ
που αφοροφν τθ λιψθ μζτρων πρόλθψθσ και αποτροπισ τθσ διαςποράσ του
κορωνοϊοφ Covid-19, κατόπιν τθσ από 07.09.2022 ειςιγθςθσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ
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Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ Covid-19, υπό το πρίςμα
των νζων επιδθμιολογικϊν δεδομζνων.
Η αναπροςαρμογι αυτι ςυνίςταται ςτα εξισ:
I. Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Παιδιών και
(ΚΔΑΠΑμεΑ)

Ατόμων με Αναπθρία

1. Χριςθ μάςκασ
A. Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (απλισ, χειρουργικισ ι υφαςμάτινθσ με
κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ) είναι προαιρετικι για τουσ ωφελοφμενουσ, τουσ
εργαηόμενουσ και για τουσ επιςκζπτεσ των μονάδων, ωςτόςο απευκφνεται ιςχυρι
ςφςταςθ ςτουσ εργαηόμενουσ να εξακολουκιςουν τθ χριςθ τθσ, λόγω τθσ
ευαλωτότθτασ των ωφελουμζνων.
B. Για τουσ μακθτζσ ι το προςωπικό, για τισ περιπτϊςεισ όπου θ χειλεοανάγνωςθ
αποτελεί μζςο εκπαίδευςθσ και επικοινωνίασ, ςυςτινεται θ διαφανισ ολοπρόςωπθ
προςτατευτικι προςωπίδα ι ειδικι υφαςμάτινθ μάςκα με διαφανζσ πρόςκιο
τμιμα ςτο μζροσ του ςτόματοσ. Οι ςυνοδοί των ωφελουμζνων ςυςτινεται να
φζρουν προςτατευτικι μάςκα.
2. Διαχείριςθ περιςτατικών κορονοϊοφ COVID-19
Α. Διαχείριςθ μεμονωμζνων περιςτατικϊν COVID-19
Εάν ωφελοφμενοσ εκδθλϊςει ςυμπτϊματα λοίμωξθσ COVID-19, εκτόσ του χϊρου
του ΚΔΑΠΑμεΑ, παραμζνει ςτο ςπίτι και ειδοποιείται θ δομι, ςε περίπτωςθ
ανθλίκου ι δικαςτικά ςυμπαραςτατοφμενου ωφελουμζνου με ευκφνθ των
γονζων/κθδεμόνων ι του δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτθ, αντίςτοιχα. Εάν ο
ωφελοφμενοσ βρίςκεται ςτο ΚΔΑΠΑμεΑ λαμβάνουν χϊρα εκ μζρουσ του Υπευκφνου
COVID-19 τα παρακάτω:
- Επικοινωνία με τθν οικογζνεια για παραλαβι του ωφελουμζνου, όταν αυτό
απαιτείται, όπωσ όταν πρόκειται για ανιλικο.
- Απομόνωςθ του ωφελουμζνου ςε προκακοριςμζνο καλά αεριηόμενο χϊρο, με
επίβλεψθ, μακριά από τουσ υπόλοιπουσ ωφελοφμενουσ και εφαρμογι απλισ
χειρουργικισ μάςκασ.
- Εφαρμογι υγιεινισ χεριϊν και αναπνευςτικισ υγιεινισ από τον ωφελοφμενο και
το/τα άτομο/α που το φροντίηουν.
- Χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ από το προςωπικό.
- Επιμελισ κακαριςμόσ του χϊρου και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ.
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- Γίνεται ιατρικι αξιολόγθςθ, με πρωτοβουλία των γονζων/κθδεμόνων ι του
δικαςτικοφ ςυμπαραςτάτθ, όταν πρόκειται για ανιλικο ι δικαςτικά
ςυμπαραςτατοφμενο ωφελοφμενο, και ςε ςυνεργαςία με αυτοφσ. Εφόςον ο
ωφελοφμενοσ χαρακτθριςτεί ωσ φποπτο κροφςμα COVID-19, ςυςτινεται θ
διενζργεια εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου (rapid-test ι PCR). Εν αναμονι
του αποτελζςματοσ, ο ωφελοφμενοσ παραμζνει ςε απομόνωςθ κατ’ οίκον, ενϊ το
ΚΔΑΠΑμεΑ ςυνεχίηει τθ λειτουργία του. Εάν από τθν ιατρικι αξιολόγθςθ δεν
προκφπτουν ενδείξεισ λοίμωξθσ COVID-19, τότε μπορεί να επιςτρζψει ςτο
ΚΔΑΠΑμεΑ όταν τα ςυμπτϊματα υφεκοφν, χωρίσ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ.
Αντίςτοιχθ είναι και θ αντιμετϊπιςθ των εργαηόμενων.
Β. Διαχείριςθ ωφελοφμενου και εργαηόμενου ςτθν περίπτωςθ κετικοφ
εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ (rapid-test ι PCR): Ο ωφελοφμενοσ, ο
γονζασ/κθδεμόνασ του ωφελοφμενου ι ο εργαηόμενοσ ενθμερϊνει τον υπεφκυνο
διαχείριςθσ COVID-19 τθσ μονάδασ για το κετικό αποτζλεςμα του διαγνωςτικοφ
τεςτ. Ο ωφελοφμενοσ ι ο εργαηόμενοσ που είναι επιβεβαιωμζνο κροφςμα COVID-19
πρζπει να απομακρυνκεί από το ΚΔΑΠΑμεΑ και να παραμείνει ςε απομόνωςθ για
πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμζρα του κετικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου.
Ωσ θμζρα 0 κεωρείται θ θμζρα λιψθσ τθσ κετικισ εργαςτθριακισ διάγνωςθσ.
Γ. Επιςτροφι ςτο ΚΔΑΠΑμεΑ με επιβεβαιωμζνθ νόςο COVID-19: Ο ωφελοφμενοσ
μπορεί να επιςτρζψει ςτο ΚΔΑΠΑμεΑ μετά τθν παρζλευςθ πζντε (5) θμερϊν
απομόνωςθσ, εάν δεν υπάρχουν ςυμπτϊματα ι βελτιϊνονται με πλιρθ υποχϊρθςθ
του πυρετοφ για ζνα 24ωρο χωρίσ τθν χριςθ αντιπυρετικϊν. Αν ο πυρετόσ επιμζνει,
ςυςτινεται θ παράταςθ τθσ απομόνωςθσ εντόσ τθσ οικίασ, μζχρι τθν πλιρθ
υποχϊρθςθ του πυρετοφ. Για τθν επιςτροφι δεν απαιτείται θ διενζργεια νζου
εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου οφτε θ προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ. Σε
περίπτωςθ, όμωσ, που, παρά τισ ςυςτάςεισ, πραγματοποιθκεί νζοσ εργαςτθριακόσ
διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ και είναι κετικόσ, τότε το γεγονόσ αυτό δεν αποτελεί λόγο μθ
επανόδου ςτο ΚΔΑΠΑμεΑ.
Στθν περίπτωςθ αςκενϊν με πολφ ςοβαρι νόςο ι ανοςοκαταςτολι μπορεί το
παραπάνω απαιτοφμενο διάςτθμα από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων να
παρατακεί, ςφμφωνα με τθν γνϊμθ του κεράποντοσ ιατροφ. Οι ωφελοφμενοι και
εργαηόμενοι, όταν επιςτρζφουν ςτο ΚΔΑΠΑμεΑ υποχρεοφνται ςτθ χριςθ μάςκασ
υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (N95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι διπλισ μάςκασ για πζντε
(5) θμζρεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ απομόνωςθσ.
Δ. Επιςτροφι ςτο ΚΔΑΠΑμεΑ με αρνθτικό εργαςτθριακό διαγνωςτικό ζλεγχο: Ο
ωφελοφμενοσ ι εργαηόμενοσ που χαρακτθρίςκθκε ωσ φποπτο κροφςμα COVID-19
και υποβλικθκε ςε εργαςτθριακό διαγνωςτικό ζλεγχο με αρνθτικό αποτζλεςμα
επιςτρζφει ςτο ΚΔΑΠΑμεΑ μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον είκοςι τεςςάρων (24)
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ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν και
τθν υποχϊρθςθ/βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων. Για τθν επάνοδο δεν απαιτείται θ
προςκόμιςθ ιατρικισ βεβαίωςθσ ι αρνθτικοφ διαγνωςτικοφ τεςτ.
Ε. Απουςία εργαηομζνων λόγω νόςθςθσ από κορωνοϊό COVID-19: Οι εργαηόμενοι
που είναι επιβεβαιωμζνα περιςτατικά COVID-19 και τίκενται ςε κατ’ οίκον
απομόνωςθ για πζντε (5) θμζρεσ, προκειμζνου να δικαιολογιςουν τθν πενκιμερθ
απουςία από τθν εργαςία τουσ επιςκζπτονται τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα (gov.gr EΨΠ) και εκδίδουν τθ βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου. Ακολοφκωσ
υποβάλουν ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986.
Στθν περίπτωςθ που εργαηόμενοσ νοςθλευτεί αποδεδειγμζνα ςε νοςοκομείο λόγω
νόςθςθσ από κορωνοιό COVID-19, θ απουςία του δικαιολογείται για όλο το χρονικό
διάςτθμα νοςθλείασ του/τθσ με τθν υποβολι ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 και τθν επίδειξθ των ςχετικϊν εγγράφων του
νοςοκομείου.
3. Οι εργαηόμενοι και οι ωφελοφμενοι των ΚΔΑΠΑμεΑ ενκαρρφνονται να τθροφν τθν
υγιεινι των χεριϊν.
4. Συςτινεται ο επαρκισ αεριςμόσ των χωρϊν των ΚΔΑΠΑμεΑ ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ οδθγίεσ.

II. Κζντρα Διθμζρευςθσ και Ημεριςιασ Φροντίδασ (ΚΔΗΦ)
Τα ίδια ωσ άνω μζτρα ιςχφουν αναλόγωσ και για τουσ ωφελοφμενουσ και
εργαηόμενουσ των ΚΔΗΦ.
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