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ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΠΟΤ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΤΝ ΕΚΣΕΘΕΙ ΣΟΝ ΙΟ SARS-COV-2 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Η ηξέρνπζα επηδεκία COVID-19 νθείιεηαη ζην λέν θνξνλντό SARS-CoV-2, πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Coronoviridae, κία κεγάιε νηθνγέλεηα RNA ηώλ. Με ηα έσο ηώξα δεδνκέλα ν ηόο SARS-CoV-2 έρεη αληρλεπζεί 

ζε δείγκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, ηα θόπξαλα θαη ην αίκα. Ο ηόο SARS-CoV-2 κεηαδίδεηαη άκεζα κέζσ 

ζηαγνληδίσλ πνπ παξάγνληαη όηαλ έλα κνιπζκέλν άηνκν βήρεη ή θηαξλίδεηαη ή έκκεζα κέζσ ηεο επαθήο κε 

κνιπζκέλεο επηθάλεηεο (κέζσ ρεξηώλ, πνπ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί πγηεηλή ησλ ρεξηώλ, έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηνπο βιελλνγόλνπο ηεο κύηεο, ηνπ ζηόκαηνο θαη ησλ νθζαικώλ). 

 

ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΤ ΙΟΤSARS-CoV-2 ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Τα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ρξόλν θαη ηηο ζπλζήθεο (π.ρ. ζεξκνθξαζία, πγξαζία θ.α.)πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηβίσζε ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 ζην πεξηβάιινλ είλαη πξνο ην παξόλ πεξηνξηζκέλα. Πξόζθαηεο 

κειέηεοδείρλνπλ όηη ν ηόο SARS-CoV-2 επηβηώλεη έσο 4 ώξεο πάλσ ζε ραιθό, έσο 24 ώξεο πάλσ ζε ραξηόλη 

θαη έσο 2-3 εκέξεο πάλσ ζε πιαζηηθέο ή αλνμείδσηεο επηθάλεηεο, αιιά κε ζεκαληηθά κεησκέλν ητθό θνξηίν.  

Επίζεο, κειέηε πνπ έγηλε ζε δσκάηηα αζζελώλ κε ινίκσμε COVID-19 έδεημε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

πεξηβαιινληηθήο κόιπλζεο, πνπ δηαθπκάλζεθαλ κεηαμύ 1 ζεηηθνύ δείγκαηνο γηα ηνλ ηό SARS-CoV-2 ζε 

ζύλνιν 13 πεξηβαιινληηθώλ δεηγκάησλ θαη 13 ζεηηθά γηα ηνλ ηό SARS-CoV-2 ζε ζύλνιν 15 

πεξηβαιινληηθώλ δεηγκάησλ. Τέινο, κειέηεο παξαγσγήο αεξνιύκαηνο ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο έδεημαλ όηη ε 

ν ηόο SARS-CoV-2 πεξακέλεη κέρξη θαηηξεηο ώξεο ζηνλ αέξα κεηά ηελ παξαγσγή αεξνιύκαηνο.  

Τα παξαπάλσ δεδνκέλα επηβεβαηώλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 ζην πεξηβάιινλαζζελώλ κε 

ινίκσμε COVID-19 θαη εληζρύνπλ ηελ άπνςε όηη νη επηθάλεηεο θαη ηα αληηθείκελα παίδνπλ ξόιν ζηε 

δηαζπνξά ηνπ ηνύ. Σπλεπώο, ν ζρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνύοείλαη απαξαίηεηνο 

γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ SARS-CoV-2.  

 
 

ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19 
 

Τα πεξηβαιινληηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ πεξηιακβάλνπλ: 

 ζπζηεκαηηθό θαζαξηζκό κε ρισξηνύρν δηάιπκα ησλ επηθαλεηώλ, ησλ αληηθεηκέλσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη 

ησλ πθαζκάησλ (θιηλνζθεπάζκαηα, πεηζέηεο, ξνπρηζκόο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από επηβεβαησκέλα ή 

ύπνπηα πεξηζηαηηθά ινίκσμεο COVID-19 

 ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο αληηθεηκέλσλ κε ύπνπην ε επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό  

 επαξθή αεξηζκό ησλ ρώξσλ 

 

1.Οδηγίερ καθαπιζμού με σλωπιούσο διάλςμα μεηά ηην παπαμονή ύποπηος ή 

επιβεβαιωμένος πεπιζηαηικού λοίμωξηρ COVID-19 ζε δημόζιο σώπο εκηόρ σώπος παποσήρ 

ςπηπεζιών ςγείαρ 

 

 Σηελ πεξίπησζε παξακνλήο ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ πεξηζηαηηθνύ ινίκσμεο COVID-19 ζε δεκόζην 

ρώξν εθηόο ρώξνπ παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (π.ρ. ρώξν αλακνλήο δεκόζηνπ θηεξίνπ, δσκάηην 

μελνδνρείνπ, γξαθείν, δσκάηην γηα ηελ νηθηαθή απνκόλσζε αζζελνύο, θ.α.), κεηά ηελ απνρώξεζε/ 

απνκάθξπλζε ηνπ αηόκνπ από ηνλ ρώξν, γηα ηνλ ηειηθό θαζαξηζκό, ζα πξέπεη ν ρώξνο λα αεξίδεηαη κε 

θξέζθν αέξα γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα θαη κεηά λα θαζαξίδεηαη κε ρισξηνύρν δηάιπκα πξνζεθηηθά. 

 Σύκθσλα κε ηα έσο ηώξα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, όιεο νη δπλεηηθά κνιπζκέλεο επηθάλεηεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηθεηκέλσλ) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πξώηα κε νπδέηεξν απνξξππαληηθό 

θαη θαιή κεραληθή ηξηβή θαη ζηε ζπλέρεηα – αθνύ ζηεγλώζεη ε θαζαξηδόκελε επηθάλεηα - λα 

θαζαξίδνληαη κε: 

o θξέζθν δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ζπγθέληξσζεο ηνπιάρηζηνλ 0.1% [αξαίσζε 1:50 

(20ml:1000ml) αλ ρξεζηκνπνηείηαη νηθηαθή ρισξίλε αξρηθήο ζπγθέληξσζεο 5%, ηζνδύλακν κε 

1000 ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ] γηα ηνπιάρηζηνλ 1 min 

o δηάιπκα αηζαλόιεο 70% γηα ηνπιάρηζηνλ 1 min, αλ ε επηθάλεηα κπνξεί λα θαηαζηξαθεί από ηε 

ρξήζε ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ  

o άιιν απνιπκαληηθό ζθεύαζκα, εγθεθξηκέλν από ηνλ Εζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (ΕΟΦ), κε 

απνδεδεηγκέλε δξάζε θαηά ησλ ειπηξνθόξσλ ηώλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή (εθαξκνγή γηα όζν ρξόλν 

ζπληζηάηαη) θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ πξντόληνο.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε ησλ απνιπκαληηθώλ κπνξείηε λα 

βξείηε ζηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ζην 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-

sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies. 

 Ο θαζαξηζκόο κε ζαπνύλη θαη λεξό κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ ξύπσλ. 

 Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη oςεθαζκόο θαη ην πηηζίιηζκα (splashing) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζαξηόηεηαο 

θαη σο κέζνδνο απνιύκαλζεο. Ο ςεθαζκόο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηελ παξαγσγή κνιπζκαηηθνύ 

αεξνιύκαηνο, ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ είλαη αβέβαηε, θαη ελέρεη απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο ηνπ ρξήζηε 

ζε ηνμηθέο νπζίεο. 

 Οη επηθάλεηεο κε ηηο νπνίεο εξρόηαλ ζε επαθή ην ύπνπην ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα ζπρλά, πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαηζρνιηαζηηθά θαηζπρλόηεξα από ό,ηη ζπλήζσο.Οη επηθάλεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: πόκνια 

θαη ρεξνύιηα ζπξώλ, ηειέθσλα, ζξαλία, ππνινγηζηέο, πιεθηξνιόγηα, δηαθόπηεο, θνππαζηέο, θαξέθιεο, 

ππνβξαρίνληα πνιπζξόλσλ, επηθάλεηεο ηξαπεδηώλ, θνπκπηά αλειθπζηήξσλ, θ.α. 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies
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 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε αληηθείκελα πνπ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα/κνιπζκέλα κε 

βηνινγηθά πγξά (ζάιην, εθθξίζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ), θαζώο θαη ζε ηνπαιέηεο, ληπηήξεο θαη ρώξνπο 

πγηεηλήο γεληθόηεξα. 

 Σπζηήλεηαη ν εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο (παληά, ζθνπγγάξηα, ραξηί, ζθνπγγαξίζηξα, θ.α.) λα είλαη κίαο 

ρξήζεο ή λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ρώξν απηό, αλ είλαη εθηθηό. Σε πεξίπησζε πνπ ν 

εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο δελ είλαη κίαο ρξήζεο, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη κεηά από θάζε ρξήζε κέζα ζε 

0.1% δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ή ζε απνιπκαληηθό δηάιπκα κε ηνθηόλν δξάζε.  

 Πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν ζσζηόο θαη αζθαιήο ηξόπνο εθαξκνγήο, αθαίξεζεο θαη απόξξηςεο ηνπ 

εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (κε ζπρλή πγηεηλή ρεξηώλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ).  

 Μεηά ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απόξξηςε ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα αθνινπζεί 

πάληα πγηεηλή ησλ ρεξηώλ: πιύζηκν κε λεξό θαη ζαπνύλη (ζπλνιηθή δηάξθεηα 40-60 δεπηεξόιεπηα)ή, αλ 

απηό δελ είλαη εθηθηό, ρξήζε αληηζεπηηθνύ δηαιύκαηνο κε πεξηεθηηθόηεηα 60-90% ζε αηζαλόιε 

(ζπλνιηθή δηάξθεηα 20-30 δεπηεξόιεπηα). 

 Όια ηα πθάζκαηα (θνπξηίλεο, θιηλνζθεπάζκαηα, ξνύρα, θ.α.) πξέπεη λα πιέλνληαη ζε ζεξκνθξαζία  

60oC κε πξνζζήθε απνξξππαληηθνύ. Εάλ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηό ιόγσ ηεο θύζεο ησλ πθαζκάησλ, 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ππνρισξηώδεο λάηξην ή απνιπκαληηθέο 

νπζίεο εηδηθέο γηα ηα πθάζκαηα απηά.Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα αληηθείκελα κε πθαζκάηηλε 

επέλδπζε δελ κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ ή λα πιπζνύλ όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ (π.ρ. έπηπια 

επηθαιπκκέλα κε ηαπεηζαξία ή ζηξώκαηα), κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαζαξηζκόο κε αηκό. 

 Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ην ηίλαγκα ησλ πθαζκάησλ, έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα 

δηαζπνξάο ηνπ ηνύ ζηνλ αέξα. 

 Οη αλσηέξσ ζπζηάζεηο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη θαη γηα ηνλ θαζαξηζκό δσκαηίνπ αζζελνύο κε 

ινίκσμε COVID-19 ζηελ πεξίπησζε ηεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο. Όζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην πξνηεηλόκελν 

αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό ηνπ αηόκνπ πνπ θαζαξίδεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ρξήζε 

πξνζηαηεπηηθήο ξόκπαο κίαο ρξήζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε αδηάβξνρε πνδηά – ε νπνία πξέπεη 

λα πιέλεηαη πξνζεθηηθά κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό κεηά από θάζε ρξήζε ή λα είλαη κίαο 

ρξήζεσο - θαη ηα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά λα παξαιεθζνύλ, εθόζνλ βέβαηα δελ ππάξρεη πηζαλόηεηα 

εθηίλαμεο κνιπζκαηηθώλ ζσκαηηδίσλ.  

 Τα απνξξίκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ ζα πξέπεη λα αζθαιίδνληαη ζε 

μερσξηζηή ζαθνύια, ε νπνία κπνξεί λα απνξξίπηεηαη ζηνπο πξάζηλνπο θάδνπο ζθνππηδηώλ.  

 Σπζηήλεηαη ηέινο λα θξαηνύληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζηηο 

πεξηπηώζεηο ύπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο, γηα πηζαλή ηρλειάηεζε επαθώλ θαη 

παξαθνινύζεζε γηα 14 εκέξεο κεηά ηνλ θαζαξηζκό. 

 
 
 
2.Γενικέρ οδηγίερ αεπιζμού, καθαπιζμού για όλοςρ ηοςρ δημόζιοςρ σώποςρ καηά ηη διάπκεια 
ηηρ πανδημίαρ COVID-19 
 
Γηα ηνλ θαζαξηζκό δεκόζησλ ρώξσλ πνπ επηζθέπηεηαη ην επξύ θνηλό, ζπληζηάηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθνύ εμνπιηζκνύ 

θαζαξηόηεηαο κεηαμύ ησλ ρώξσλ πνπ επηζθέπηεηαη ην επξύ θνηλό θαη απηώλ πνπ  ρξεζηκνπνηνύλ νη εξγαδόκελνη. 

Εηδηθόηεξα ζπζηήλνληαη ηα αθόινπζα: 

 Επαξθήο θπζηθόο αεξηζκόο (π.ρ. άλνηγκα παξαζύξσλ, ρξήζε αλεκηζηήξσλ). Απνθπγή αλαθύθισζεο 

ηνπ αέξα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αεξηζκό δεκόζησλ ρώξσλ κπνξείηε λα 
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απεπζπλζείηε ζηε ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ζην 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-

sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-

th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn. 

 Επηθάλεηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη όζν ην δπλαηόλ ζπρλόηεξα 

(ηνπιάρηζηνλ θαζεκεξηλά, θαη εάλ είλαη δπλαηόλ αθόκα πην ζπρλά). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ επηθαλεηώλ είλαη: 

πόκνια θαη ρεξνύιηα ζπξώλ, θαξέθιεο, ππνβξαρηόληα πνιπζξόλσλ, επηθάλεηεο ηξαπεδηώλ, δηαθόπηεο, 

θνππαζηέο, βξύζεο, θνπκπηά αλειθπζηήξσλ θ.α. 

 Η ρξήζε νπδέηεξνπ απνξξππαληηθνύ γηα ηνλ ηαθηηθό θαζαξηζκό επηθαλεηώλ ζε δεκόζηνπο ρώξνποπνπ 

επηζθέπηεηαη ην επξύ θνηλό ζεσξείηαη επαξθήο. Πποζοσή, απηό δελ ηζρύεη γηα ρώξνπο όπνπ έρεη 

παξεπξεζείύπνπην ή επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό ινίκσμεο COVID -19, νπόηε ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη 

νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 Oη δεκόζηεο ηνπαιέηεο, νη ληπηήξεο θαη νη ρώξνη πγηεηλήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από πνιιά άηνκα (όπσο π.ρ. 

ζε αεξνδξόκηα, εκπνξηθά θέληξα, θ.α.) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πξνζεθηηθά. Σπζηήλεηαη ν θαζαξηζκόο απηώλ 

ησλ ρώξσλ κε ηνθηόλν απνιπκαληηθό, όπσο π.ρ. δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ ζε ζπγθέληξσζε 0.1% 

[αξαίσζε 1:50 (20ml:1000ml) αλ ρξεζηκνπνηείηαη νηθηαθή ρισξίλε αξρηθήο ζπγθέληξσζεο 5%, ηζνδύλακν κε 

1000 ppm δηαζέζηκνπ ρισξίνπ] γηα ηνπιάρηζηνλ 1 min, ή άιιν ηνθηόλν πξντόλεγθεθξηκέλν από ηνλ ΕΟΦ 

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα θνξάεη θαηάιιειν εμνπιηζκό αηνκηθήο πξνζηαζίαο.Η ρξήζε 

αδηάβξνρεο ζηνιήο/ξόκπαο(πνπ αθαηξείηαη θαη πιέλεηαη ζπρλά κε δεζηό λεξόή είλαη κηαο ρξήζεσο) θαη 

γαληηώλ ζεσξείηαη επαξθήο γηα ηνλ θαζαξηζκόδεκόζησλ ρώξσλ. Πποζοσή, απηό δελ ηζρύεη γηα ρώξνπο όπνπ 

έρεη παξεπξεζεί ύπνπην ή επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό ινίκσμεο COVID -19, νπόηε θαη ζα πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη νη νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 Τα απνξξίκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ κπνξνύλ λα απνξξίπηνληαη ζηνπο 

πξάζηλνπο θάδνπο ζθνππηδηώλ. 

3.Καθαπιζμόρ εξωηεπικών σώπων καηά ηηρ διάπκειαρ ηηρ πανδημίαρCOVID-19 
 
 Γηα ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο, όπσο παηδηθέο ραξέο θαη πάξθα, ε εθαξκνγή ησλ ζπλήζσλ πξαθηηθώλ 

θαζαξηζκνύ ζεσξείηαη επαξθήο. Δελ ρξεηάδεηαη απνιύκαλζε. Εηδηθόηεξα:  

o Δελ ζπζηήλεηαη ν ςεθαζκόο κε απνιπκαληηθέο νπζίεο ζε εμσηεξηθέο παηδηθέο ραξέο, θαζόηη δελ 

έρεη απνδεηρζεί όηη ε πξαθηηθή απηή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο COVID-19 ζην 

επξύ θνηλό θαη δελ απνηειεί απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεηή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ. 

o Επηθάλεηεο από πιαζηηθό ή κέηαιιν, κε ηηο νπνίεο ην θνηλό έξρεηαη ζε ζπρλή επαθή, όπσο 

ρεξνύιηα θαη θηγθιηδώκαηα, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά κε απνξξππαληηθό θαη κεραληθή 

ηξηβή.  

o Δελ ζπζηήλεηαη ν θαζαξηζκόο θαη ε απνιύκαλζε μύιηλσλ επηθαλεηώλ/θαηαζθεπώλ (π.ρ. 

παγθάθηα, ηξαπέδηα, θαηαζθεπέο γηα παηρλίδη θ.α.) ή δαπέδσλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ (π.ρ. από άκκν, 

ραιίθη, θ.α.).  

 Τα πεδνδξόκηα θαη νη δξόκνη δελρξεηάδεηαηλα απνιπκαίλνληαη αιιά επηβάιιεηαη λα θαζαξίδνληαη 

ηαθηηθά. Ο θίλδπλνο δηαζπνξάο ηεο ινίκσμεο COVID-19 κέζσ απηώλ ησλ επηθαλεηώλ είλαη πνιύ κηθξόο 

θαη ε απνιύκαλζή ηνπο δελ ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθό κέηξν πξνθύιαμεο.  

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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