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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τρέχουσα επιδηµία COVID-19 οφείλεται στο νέο κορονοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των
Coronoviridae, µία µεγάλη οικογένεια RNA ιών. Με τα έως τώρα δεδοµένα ο ιός SARS-CoV-2 έχει ανιχνευθεί
σε δείγµατα από το αναπνευστικό, τα κόπρανα και το αίµα. Ο ιός SARS-CoV-2 µεταδίδεται άµεσα µέσω
σταγονιδίων που παράγονται όταν ένα µολυσµένο άτοµο βήχει ή φταρνίζεται ή έµµεσα µέσω της επαφής µε
µολυσµένες επιφάνειες (µέσω χεριών, που χωρίς να έχει προηγηθεί υγιεινή των χεριών, έρχονται σε επαφή
µε τους βλεννογόνους της µύτης, του στόµατος και των οφθαλµών).

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα δεδοµένα σχετικά µε το χρόνο και τις συνθήκες (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία κ.α.) που επηρεάζουν την
επιβίωση του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον είναι προς το παρόν περιορισµένα. Πρόσφατες µελέτες
δείχνουν ότι ο ιός SARS-CoV-2 επιβιώνει έως 4 ώρες πάνω σε χαλκό, έως 24 ώρες πάνω σε χαρτόνι και
έως 2-3 ηµέρες πάνω σε πλαστικές ή ανοξείδωτες επιφάνειες, αλλά µε σηµαντικά µειωµένο ιϊκό φορτίο.
Επίσης, µελέτη που έγινε σε δωµάτια ασθενών µε λοίµωξη COVID-19 έδειξε διαφορετικά επίπεδα
περιβαλλοντικής µόλυνσης, που διακυµάνθηκαν µεταξύ 1 θετικού δείγµατος για τον ιό SARS-CoV-2 σε
σύνολο 13 περιβαλλοντικών δειγµάτων και 13 θετικά για τον ιό SARS-CoV-2 σε σύνολο 15
περιβαλλοντικών δειγµάτων. Τέλος, µελέτες παραγωγής αερολύµατος σε ελεγχόµενες συνθήκες έδειξαν ότι η
ο ιός SARS-CoV-2 περαµένει µέχρι και τρεις ώρες στον αέρα µετά την παραγωγή αερολύµατος.
Τα παραπάνω δεδοµένα επιβεβαιώνουν την παρουσία του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον ασθενών µε
λοίµωξη COVID-19 και ενισχύουν την άποψη ότι οι επιφάνειες και τα αντικείµενα παίζουν ρόλο στη
διασπορά του ιού. Συνεπώς, ο σχολαστικός καθαρισµός του περιβάλλοντος του ασθενούς είναι
απαραίτητος για τον περιορισµό της διασποράς του ιού SARS-CoV-2.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19
Τα περιβαλλοντικά µέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού περιλαµβάνουν:
• συστηµατικό καθαρισµό µε χλωριούχο διάλυµα των επιφανειών, των αντικειµένων, του εξοπλισµού και
των υφασµάτων (κλινοσκεπάσµατα, πετσέτες, ρουχισµός) που χρησιµοποιούνται από επιβεβαιωµένα ή
ύποπτα περιστατικά λοίµωξης COVID-19
• ελαχιστοποίηση της κοινής χρήσης αντικειµένων µε ύποπτο η επιβεβαιωµένο περιστατικό
• επαρκή αερισµό των χώρων

1. Οδηγίες καθαρισµού µε χλωριούχο διάλυµα µετά την παραµονή ύποπτου ή
επιβεβαιωµένου περιστατικού λοίµωξης COVID-19 σε δηµόσιο χώρο εκτός χώρου παροχής
υπηρεσιών υγείας
•

•

•
•

•

Στην περίπτωση παραµονής ύποπτου ή επιβεβαιωµένου περιστατικού λοίµωξης COVID-19 σε δηµόσιο
χώρο εκτός χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. χώρο αναµονής δηµόσιου κτηρίου, δωµάτιο
ξενοδοχείου, γραφείο, δωµάτιο για την οικιακή αποµόνωση ασθενούς, κ.α.), µετά την αποχώρηση/
αποµάκρυνση του ατόµου από τον χώρο, για τον τελικό καθαρισµό, θα πρέπει ο χώρος να αερίζεται µε
φρέσκο αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα και µετά να καθαρίζεται µε χλωριούχο διάλυµα προσεκτικά.
Σύµφωνα µε τα έως τώρα διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα, όλες οι δυνητικά µολυσµένες επιφάνειες
(συµπεριλαµβανοµένων των αντικειµένων) πρέπει να καθαρίζονται πρώτα µε ουδέτερο απορρυπαντικό
και καλή µηχανική τριβή και στη συνέχεια – αφού στεγνώσει η καθαριζόµενη επιφάνεια - να
καθαρίζονται µε:
o φρέσκο διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.1% [αραίωση 1:50
(20ml:1000ml) αν χρησιµοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναµο µε
1000 ppm διαθέσιµου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min
o διάλυµα αιθανόλης 70% για τουλάχιστον 1 min, αν η επιφάνεια µπορεί να καταστραφεί από τη
χρήση του υποχλωριώδους νατρίου
o άλλο απολυµαντικό σκεύασµα, εγκεκριµένο από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ), µε
αποδεδειγµένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
και την εθνική νοµοθεσία, όσον αφορά την αποτελεσµατική (εφαρµογή για όσο χρόνο
συνιστάται) και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη σωστή και ασφαλή χρήση των απολυµαντικών µπορείτε να
βρείτε
στη
σχετική
εγκύκλιο
του
Υπουργείου
Υγείας
στο
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioysars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies.
Ο καθαρισµός µε σαπούνι και νερό µειώνει τον αριθµό των µικροβίων και των ρύπων.
Θα πρέπει να αποφεύγεται o ψεκασµός και το πιτσίλισµα (splashing) κατά τη διάρκεια της
καθαριότητας και ως µέθοδος απολύµανσης. Ο ψεκασµός ενδέχεται να προκαλέσει την παραγωγή
µολυσµατικού αερολύµατος, η αποτελεσµατικότητά του είναι αβέβαιη, και ενέχει αυξηµένο κίνδυνο
έκθεσης του χρήστη σε τοξικές ουσίες.
Οι επιφάνειες µε τις οποίες ερχόταν σε επαφή το ύποπτο ή επιβεβαιωµένο κρούσµα συχνά, πρέπει να
καθαρίζονται σχολιαστικά και συχνότερα από ό,τι συνήθως. Οι επιφάνειες αυτές περιλαµβάνουν:
πόµολα και χερούλια θυρών, τηλέφωνα, θρανία, υπολογιστές, πληκτρολόγια, διακόπτες, κουπαστές,
καρέκλες, υποβραχίονια πολυθρόνων, επιφάνειες τραπεζιών, κουµπιά ανελκυστήρων, κ.α.
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε αντικείµενα που είναι εµφανώς λερωµένα/µολυσµένα µε
βιολογικά υγρά (σάλιο, εκκρίσεις του αναπνευστικού), καθώς και σε τουαλέτες, νιπτήρες και χώρους
υγιεινής γενικότερα.
Συστήνεται ο εξοπλισµός καθαριότητας (πανιά, σφουγγάρια, χαρτί, σφουγγαρίστρα, κ.α.) να είναι µίας
χρήσης ή να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για το χώρο αυτό, αν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που ο
εξοπλισµός καθαριότητας δεν είναι µίας χρήσης, πρέπει να καθαρίζεται µετά από κάθε χρήση µέσα σε
0.1% διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου ή σε απολυµαντικό διάλυµα µε ιοκτόνο δράση.
Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος εφαρµογής, αφαίρεσης και απόρριψης του
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας (µε συχνή υγιεινή χεριών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ).
Μετά τον καθαρισµό και την απόρριψη του εξοπλισµού ατοµικής προστασίας πρέπει να ακολουθεί
πάντα υγιεινή των χεριών: πλύσιµο µε νερό και σαπούνι (συνολική διάρκεια 40-60 δευτερόλεπτα) ή, αν
αυτό δεν είναι εφικτό, χρήση αντισηπτικού διαλύµατος µε περιεκτικότητα 60-90% σε αιθανόλη
(συνολική διάρκεια 20-30 δευτερόλεπτα).
Όλα τα υφάσµατα (κουρτίνες, κλινοσκεπάσµατα, ρούχα, κ.α.) πρέπει να πλένονται σε θερµοκρασία ≥
60oC µε προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των υφασµάτων,
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο ή απολυµαντικές
ουσίες ειδικές για τα υφάσµατα αυτά. Στην περίπτωση που κάποια αντικείµενα µε υφασµάτινη
επένδυση δεν µπορούν να καθαριστούν ή να πλυθούν όπως περιγράφεται παραπάνω (π.χ. έπιπλα
επικαλυµµένα µε ταπετσαρία ή στρώµατα), µπορεί να εφαρµοστεί καθαρισµός µε ατµό.
Πρέπει να αποφεύγεται το τίναγµα των υφασµάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
διασποράς του ιού στον αέρα.
Οι ανωτέρω συστάσεις πρέπει να ακολουθούνται και για τον καθαρισµό δωµατίου ασθενούς µε
λοίµωξη COVID-19 στην περίπτωση της κατ’ οίκον νοσηλείας. Όσον αφορά τον ελάχιστο προτεινόµενο
ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό του ατόµου που καθαρίζει σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση
προστατευτικής ρόµπας µίας χρήσης µπορεί να αντικατασταθεί µε αδιάβροχη ποδιά – η οποία πρέπει
να πλένεται προσεκτικά µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό µετά από κάθε χρήση ή να είναι µίας
χρήσεως - και τα προστατευτικά γυαλιά να παραληφθούν, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει πιθανότητα
εκτίναξης µολυσµατικών σωµατιδίων.
Τα απορρίµατα που παράγονται κατά τη διάρκεια του καθαρισµού θα πρέπει να ασφαλίζονται σε
ξεχωριστή σακούλα, η οποία µπορεί να απορρίπτεται στους πράσινους κάδους σκουπιδιών.
Συστήνεται τέλος να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού καθαριότητας στις
περιπτώσεις ύποπτου ή επιβεβαιωµένου κρούσµατος, για πιθανή ιχνηλάτηση επαφών και
παρακολούθηση για 14 ηµέρες µετά τον καθαρισµό.

2. Γενικές οδηγίες αερισµού, καθαρισµού για όλους τους δηµόσιους χώρους κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας COVID-19
Για τον καθαρισµό δηµόσιων χώρων που επισκέπτεται το ευρύ κοινό, συνιστάται η χρήση διαφορετικού εξοπλισµού
καθαριότητας µεταξύ των χώρων που επισκέπτεται το ευρύ κοινό και αυτών που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι.
Ειδικότερα συστήνονται τα ακόλουθα:
• Επαρκής φυσικός αερισµός (π.χ. άνοιγµα παραθύρων, χρήση ανεµιστήρων). Αποφυγή ανακύκλωσης
του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον αερισµό δηµόσιων χώρων µπορείτε να
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https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioysars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-katath-xrhsh-klimatistikwn-monadwn.
Επιφάνειες οι οποίες χρησιµοποιούνται συχνά πρέπει να καθαρίζονται όσο το δυνατόν συχνότερα
(τουλάχιστον καθηµερινά, και εάν είναι δυνατόν ακόµα πιο συχνά). Παραδείγµατα τέτοιων επιφανειών είναι:
πόµολα και χερούλια θυρών, καρέκλες, υποβραχιόνια πολυθρόνων, επιφάνειες τραπεζιών, διακόπτες,
κουπαστές, βρύσες, κουµπιά ανελκυστήρων κ.α.
Η χρήση ουδέτερου απορρυπαντικού για τον τακτικό καθαρισµό επιφανειών σε δηµόσιους χώρους που
επισκέπτεται το ευρύ κοινό θεωρείται επαρκής. Προσοχή, αυτό δεν ισχύει για χώρους όπου έχει παρευρεθεί
ύποπτο ή επιβεβαιωµένο περιστατικό λοίµωξης COVID -19, οπότε θα πρέπει να εφαρµόζονται οι οδηγίες της
παραγράφου 1.
Oι δηµόσιες τουαλέτες, οι νιπτήρες και οι χώροι υγιεινής που χρησιµοποιούνται από πολλά άτοµα (όπως π.χ.
σε αεροδρόµια, εµπορικά κέντρα, κ.α.) πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά. Συστήνεται ο καθαρισµός αυτών
των χώρων µε ιοκτόνο απολυµαντικό, όπως π.χ. διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου σε συγκέντρωση 0.1%
[αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιµοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναµο µε
1000 ppm διαθέσιµου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min, ή άλλο ιοκτόνο προϊόν εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ
ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φοράει κατάλληλο εξοπλισµό ατοµικής προστασίας. Η χρήση
αδιάβροχης στολής/ρόµπας (που αφαιρείται και πλένεται συχνά µε ζεστό νερό ή είναι µιας χρήσεως) και
γαντιών θεωρείται επαρκής για τον καθαρισµό δηµόσιων χώρων. Προσοχή, αυτό δεν ισχύει για χώρους όπου
έχει παρευρεθεί ύποπτο ή επιβεβαιωµένο περιστατικό λοίµωξης COVID -19, οπότε και θα πρέπει να
εφαρµόζονται οι οδηγίες της παραγράφου 1.
Τα απορρίµατα που παράγονται κατά τη διάρκεια του καθαρισµού µπορούν να απορρίπτονται στους
πράσινους κάδους σκουπιδιών.

3. Καθαρισµός εξωτερικών χώρων κατά της διάρκειας της πανδηµίας COVID-19
•

•

Για τους εξωτερικούς χώρους, όπως παιδικές χαρές και πάρκα, η εφαρµογή των συνήθων πρακτικών
καθαρισµού θεωρείται επαρκής. Δεν χρειάζεται απολύµανση. Ειδικότερα:
o Δεν συστήνεται ο ψεκασµός µε απολυµαντικές ουσίες σε εξωτερικές παιδικές χαρές, καθότι δεν
έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική αυτή µειώνει τον κίνδυνο διασποράς της λοίµωξης COVID-19 στο
ευρύ κοινό και δεν αποτελεί αποτελεσµατική και συνετή χρήση των διαθέσιµων πόρων.
o Επιφάνειες από πλαστικό ή µέταλλο, µε τις οποίες το κοινό έρχεται σε συχνή επαφή, όπως
χερούλια και κιγκλιδώµατα, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά µε απορρυπαντικό και µηχανική
τριβή.
o Δεν συστήνεται ο καθαρισµός και η απολύµανση ξύλινων επιφανειών/κατασκευών (π.χ.
παγκάκια, τραπέζια, κατασκευές για παιχνίδι κ.α.) ή δαπέδων εξωτερικού χώρου (π.χ. από άµµο,
χαλίκι, κ.α.).
Τα πεζοδρόµια και οι δρόµοι δεν χρειάζεται να απολυµαίνονται αλλά επιβάλλεται να καθαρίζονται
τακτικά. Ο κίνδυνος διασποράς της λοίµωξης COVID-19 µέσω αυτών των επιφανειών είναι πολύ µικρός
και η απολύµανσή τους δεν θεωρείται αποτελεσµατικό µέτρο προφύλαξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΙΣΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τηλ. 2105212054 www.eody.gov.gr

4

1. European Centre for Disease Prevention and Control. Disinfection of environments in healthcare and
non-healthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.
Διαθέσιµο στον:
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19
2. COVID-19: cleaning in non-healthcare settings, updated 26 March 2020, Public Health England.
Διαθέσιµο στον:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid19-decontamination-in-non-healthcare-settings
3. Cleaning And Disinfecting Your Facility. Everyday Steps, Steps When Someone is Sick, and
Considerations for Employers. Διαθέσιµο στον:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-buildingfacility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2F
4. European Center for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in
non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm; 2020.
5. COVID-19: guidance for educational settings, updated 28 February 2020, Department of Education and
Public Health England. Διαθέσιµο στον:
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19/guidanceto-educational-settings-about-covid-19#section-13
6. COVID-19: decontamination in non-healthcare settings, published 26 February 2020, Public Health
England. Διαθέσιµο στον:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid19-decontamination-in-non-healthcare-settings

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΙΣΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τηλ. 2105212054 www.eody.gov.gr

5

