Διαδικαςία καθαριςμοφ και εφαρμογήσ απολυμαντικών ςε
επιφάνειεσ και εξοπλιςμό ςτα ςχολεία
Γενικζσ πληροφορίεσ
Ο νζοσ κορονoϊόσ μπορεί να επιβιϊςει ςε επιφάνειεσ και αντικείμενα από ϊρεσ ζωσ
θμζρεσ ενϊ οι υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ και θ ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ μειϊνουν το
χρόνο επιβίωςθσ του.
Ο καθαριςμόσ των επιφανειϊν με ςαποφνι και νερό απομακρφνει τα μικρόβια και
τουσ ρφπουσ από τισ επιφάνειεσ και μειϊνει τον κίνδυνο εξάπλωςθσ του COVID-19.
Η εφαρμογι απολυμαντικών ςκοτϊνει τουσ πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ που
ζχουν επιμολφνει επιφάνειεσ και αντικείμενα μειϊνοντασ ακόμθ περαιτζρω τον
κίνδυνο εξάπλωςθσ τθσ λοίμωξθσ. Η αποτελεςματικι δράςθ του κακαριςμοφ με
χλωριοφχο διάλυμα προχποκζτει θ επιφάνεια να ζχει κακαριςτεί πρϊτα με κοινά
κακαριςτικά.

Α. Διαδικαςία καθημερινήσ καθαριότητασ των ςχολείων
1. Το προςωπικό κακαριότθτασ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του κα πρζπει να
χρθςιμοποιεί τον κατάλλθλο προςτατευτικό εξοπλιςμό που περιλαμβάνει
προςτατευτικι μάςκα, κατά προτίμθςθ χειρουργικι, προςτατευτικά γάντια μιασ
χριςθσ και ςτολι εργαςίασ με πλαςτικι ποδιά μιασ χριςθσ. Αμζςωσ μετά τθν
αφαίρεςθ των γαντιϊν τα χζρια κα πρζπει να πλζνονται πολφ καλά με νερό και
ςαποφνι ι αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα (τουλάχιςτον 60% αλκοόλθ).
2. Όλεσ οι αίκουςεσ του ςχολείου κα πρζπει να αερίηονται πολφ καλά ιδιαίτερα
πριν αλλά και κατά τθν διάρκεια τθσ κακαριότθτάσ τουσ.
3. Η κακαριότθτα των επιφανειϊν με κοινό απορρυπαντικό ι υγρό ςαποφνι
προθγείται τθσ χριςθσ απολυμαντικϊν, ιδιαίτερα δε όταν αυτζσ είναι εμφανϊσ
λερωμζνεσ.
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4. Ο ςυςτθματικόσ και κακθμερινόσ κακαριςμόσ επιφανειϊν (πόμολα, διακόπτεσ,
πάγκοι, γραφεία, κρανία κ.ά) με κοινά κακαριςτικά απαιτεί τθν τριβι των λείων
επιφανειϊν και ιδιαίτερα αυτϊν που αγγίηονται πιο ςυχνά από τα μζλθ τθσ
ςχολικισ κοινότθτασ.
5. Ο κακαριςμόσ υλοποιείται με προϊόντα οικιακισ χλωρίνθσ που είναι
αποτελεςματικά ζναντι του κορονοϊοφ, όταν αραιωκοφν κατάλλθλα. Εναλλακτικά
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντιςθπτικά

αλκοολοφχα διαλφματα (με 70%

ελάχιςτθ ςυγκζντρωςθ αλκοόλθσ) ι οποιοδιποτε άλλο εγκεκριμζνο ενεργό
ςκεφαςμα ζναντι των ελυτροφόρων ιϊν από τον ΕΟΦ.
6. Για τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ και ιδιαίτερα των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν
πρζπει να ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Εάν δεν υπάρχουν
διακζςιμεσ οδθγίεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα
(τουλάχιςτον 70% αλκοόλθσ) ςε μαντθλάκια ι ψεκαςμοφσ, ενϊ οι επιφάνειεσ κα
πρζπει να ςτεγνϊςουν καλά πριν χρθςιμοποιθκοφν από άλλο μακθτι ι
εκπαιδευτικό.
Σχετικά με τα απολυμαντικά επιςημαίνονται τα ακόλουθα:
 θ χλωρίνθ δεν αναμειγνφεται με απορρυπαντικά ι διαλφματα αμμωνίασ.
 τα διαλφματα χλωρίνθσ εφαρμόηονται ςε επιφάνειεσ για τουλάχιςτον 1 λεπτό και
θ αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ τουσ διαρκεί για τουλάχιςτον 24 ϊρεσ.
 θ χριςθ των απολυμαντικϊν κα πρζπει να γίνεται όπου επιτρζπεται ανάλογα με
το είδοσ τθσ επιφάνειασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι.
 θ αραίωςθ των απολυμαντικϊν, ο χρόνοσ εφαρμογισ τουσ, ο χρόνοσ αεριςμοφ
του χϊρου και ο εξοπλιςμόσ του προςωπικοφ κακαριότθτασ κα πρζπει να
εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ χριςθσ του κάκε προϊόντοσ.
 Αποκθκεφςτε τα απολυμαντικά με τον κατάλλθλο τρόπο και κρατιςτε τα μακριά
από παιδιά.
Η προετοιμαςία του διαλφματοσ αραιωμζνησ χλωρίνησ γίνεται αναμιγνφοντασ:
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Τζςςερα (4) κουταλάκια (20ml) πυκνισ χλωρίνθσ ανά λίτρο νεροφ (αραίωςθ 1/50). Η
ςυγκζντρωςθ του πυκνοφ διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου (αδιάλυτθ χλωρίνθ)
να κυμαίνεται μεταξφ 3% και 5% κατά βάροσ. Προςοχή: Να μθν χρθςιμοποιθκεί
διάλυμα χλωρίνθσ μικρότερθσ αραίωςθσ κακϊσ μπορεί να είναι ερεκιςτικό για το
αναπνευςτικό ςφςτθμα κυρίωσ των παιδιϊν.
7. Οι μοκζτεσ πρζπει να κακαρίηονται ςυχνά με θλεκτρικι ςκοφπα που
περιλαμβάνει φίλτρο HEPA, αργά και προςεκτικά και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ και
δεν πρζπει να τινάηονται γιατί υπάρχει κίνδυνοσ διαςποράσ του ιοφ ςτον αζρα. Για
τισ υπόλοιπεσ μεγάλεσ επιφάνειεσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται κοινι ςκοφπα.
8. Ο προαφλιοσ χϊροσ κακαρίηεται με κοινά απορρυπαντικά και νερό.
9. Υπάρχουν πολλά ηθτιματα που προκφπτουν και δεν ςχετίηονται με το COVID-19,
όταν ανοίγουν ξανά δθμόςια κτίρια και χϊρουσ που ζχουν κλείςει για
παρατεταμζνεσ περιόδουσ. Για παράδειγμα, κα πρζπει να λθφκοφν μζτρα για να
διαςφαλίςετε τθν αςφάλεια του ςυςτιματοσ νεροφ του κτιρίου. Δεν είναι
απαραίτθτο να κακαρίςετε ςυςτιματα εξαεριςμοφ, εκτόσ από τθ ςυνικθ
ςυντιρθςθ, ωσ μζροσ τθσ μείωςθσ του κινδφνου για COVID 19.

Β. Σχολεία με επιβεβαιωμζνο θετικό κροφςμα COVID-19.
Βαςικζσ αρχζσ


Προτείνεται θ απομόνωςθ όλων των χϊρων που χρθςιμοποιοφνταν από το

επιβεβαιωμζνο κετικό με COVID-19 μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, προτοφ
ξεκινιςει

ο

κακαριςμόσ

με

χριςθ

χλωριοφχου

διαλφματοσ,

ϊςτε

να

ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα ζκκεςθσ άλλων ατόμων που βρίςκονται ςτο ςχολικό
περιβάλλον.


Οι εξωτερικζσ πόρτεσ και τα παράκυρα πρζπει να παραμείνουν ανοικτά ϊςτε

να γίνει επαρκισ αεριςμόσ του χϊρου. Αν υπάρχει δυνατότθτα, ο κακαριςμόσ τθσ
αίκουςασ να ακολουκεί μετά από 24ωρο αεριςμό τθσ.


Το προςωπικό κακαριότθτασ κα πρζπει να επιμελθκεί όλεσ τισ περιοχζσ που

χρθςιμοποιικθκαν από το επιβεβαιωμζνο κετικό κροφςμα με COVID-19 (π.χ.
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γραφεία, τουαλζτα, κοινόχρθςτοι χϊροι, αίκουςεσ, τραπεηαρία), εςτιάηοντασ
κυρίωσ ςτισ επιφάνειεσ όπου υπιρξε επαφι.


Το προςωπικό κακαριότθτασ κα πρζπει πάντα να φοράει τον απαραίτθτο

προςτατευτικό εξοπλιςμό (χειρουργικι μάςκα, ολόςωμθ ποδιά με μακριά μανίκια,
γάντια, γυαλιά).


Ο εξοπλιςμόσ

κακαριςμοφ πρζπει να είναι μίασ χριςθσ και να μθν

χρθςιμοποιθκεί ςε άλλουσ χϊρουσ εάν δεν κακαριςτεί κατάλλθλα.


Η διαδικαςία κακαριότθτασ και εφαρμογισ απολυμαντικϊν ςτισ επιφάνειεσ

γίνεται ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτισ
ςχετικζσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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