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ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID 19 KAI ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ   

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου κρούσματος 

Covid-19  σε ανήλικους που διαβιούν  της Ε.Π.Α. Πειραιά, παρακαλούμε όπως 

το προσωπικό ακολουθήσει πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση τις ακόλουθες 

οδηγίες: 

  

• Σύμφωνα με τις οδηγίες που λήφθηκαν από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για τα μέτρα 

διασποράς και ιδίως της μετάλλαξης Δ  και Όμικρον του κορονοϊού Covid 

19, η Ε.Π.Α. Πειραιά θα λειτουργεί με στόχο τη διασφάλιση πρωτίστως 

της ασφάλειας, αλλά και της φροντίδας των ανήλικων παιδιών και 

εφήβων, που διαβιούν εντός των χώρων της, και κυρίως την 

ελαχιστοποίηση και το μηδενισμό, ει δυνατόν, της μετάδοσης και της 

διασποράς του κορονοϊού στους ανήλικους, αλλά και στους 

εργαζόμενους. 

• Οι εργαζόμενοι οφείλουν με θρησκευτική ευλάβεια να τηρούν όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας [χρήση διπλής μάσκας και ασπίδας, 

γαντιών, ποδοναρίων, ειδικής στολής προστασίας, καλής υγιεινής με 

πλήρες πλύσιμο των χεριών, και  με τη χρήση αντισηπτικών και 

απολυμαντικών μέσων, που παρέχει η Υπηρεσία από την αρχή της 

πανδημίας, μετά από κάθε επαφή με αντικείμενα ή τρόφιμα ή υγρά, 

πλύσιμο και συχνή αλλαγή των ρούχων και καθαρισμό των 

προσωπικών τους αντικειμένων κ.λ.π.], τόσο για την ασφάλεια των 

ίδιων, όσο και για την προστασία των  ανηλίκων. Το προσωπικό της 
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επίβλεψης, ιδιαίτερα, υποχρεούται να αλλάζει το ρουχισμό και τα 

υποδήματα του, κατά την είσοδο και την έξοδο από την Ε.Π.Α. Πειραιά. 

•  Οι ανήλικοι, χωρίς εμφανή συμπτώματα του κορονοϊού Covid 19 

(όπως ιδίως πυρετού, βήχα, δύσπνοιας, απώλειας όσφρησης ή 

γεύσης, μυϊκών πόνων, κατατονίας, κούρασης), θα διαχωριστούν σε 

ομάδες των τριών έως τεσσάρων (3-4) ατόμων –δωμάτιο . 

• Οι ανήλικοι  που αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα  θα 

παραμείνουν υπό παρακολούθηση στον εξωτερικό χώρο του 

διαμορφωμένου δωματίου Covid 19 κατά μόνας  εκτός του χώρου 

φιλοξενίας των υπολοίπων ανηλίκων, θα λαμβάνουν την 

φαρμακευτική αγωγή που έχει συστήσει ο αρμόδιας θεράπων  

Ιατρός, θα θερμομετρούνται και οξυγονομετρούνται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, και θα γίνεται λεπτομερή καταγραφή όλων 

των συμπτωμάτων  που παρουσιάζουν. Να ενημερώνεται άμεσα η 

Διεύθυνση ώστε να ενημερώνεται η Πολιτική Προστασία.  

• Θα λαμβάνουν τα γεύματα από το προσωπικό της επίβλεψης 

πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό, με 

πιάτα, ποτήρια μαχαιροπήρουνα μιας  χρήσης (μαζί με  σακούλες 

σκουπιδιών (λευκή μικρή σακούλα απορριμμάτων), ώστε να 

συλλέγουν οι ίδιοι τα προσωπικά τους απορρίμματα, να τα 

τοποθετούν   έξω από την πόρτα του δωματίου τους,  τα οποία μετά 

την χρήση τους θα πετάγονται άμεσα σε μαύρες κλειστές σακούλες 

στο εξωτερικό κάδο του κτηρίου. 

• Καθημερινά μετά το πρωϊνό θα παραδίδεται ρουχισμός και 

κλινοσκεπάσματα στους ανηλίκους, καθώς και τα απαραίτητα 

απολυμαντικά, ώστε να φροντίζουν για την προσωπική υγιεινή 

τους άλλα και του χώρου τους, που παραμένουν σε καραντίνα.  

• Κατά την χρήση της τουαλέτας θα γίνεται άμεση απολύμανση  υπό 

την επίβλεψη  του προσωπικού και του συνεργείου καθαριότητας.  
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• Οι ανήλικοι θα παραμένουν στα δωμάτιά τους καθ΄ όλη την 

διάρκεια της ημέρας ώστε να αποτραπούν φαινόμενα 

συγχρωτισμού, και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες  

μετάδοσης του ιού. 

• Ο ρουχισμός των ανηλίκων και τα κλινοσκεπάσματά τους θα 

παραμένουν σε εξωτερικό σημείο του κτηρίου για 72 ώρες πριν τον 

καθαρισμό τους. 

• Δύο βάρδιες καθαριότητας θα αναλαμβάνουν καθημερινά την 

απολύμανση  όλων των χώρων.  

• Στον χώρο της κουζίνας θα εισέρχεται μόνο ο/η μάγειρας/σα, ο/η 

οποίος/α θα παραδίδει το φαγητό των ανηλίκων έτοιμο για 

κατανάλωση  σε δίσκους στο προσωπικό ώστε να γίνει η διανομή 

του με ασφάλεια. 

 

                                         ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

Οι ανήλικοι, μετά το πέρας της προληπτικής καραντίνας θα  γευματίζουν 

στο χώρο της τραπεζαρίας [πρωϊνό, δεκατιανό, μεσημεριανό, 

απογευματινό, βραδινό], με απόσταση ανά καρέκλα, αφού έχει 

πραγματοποιηθεί απολύμανση του τραπεζιού από τον αρμόδιο 

υπάλληλο.  

Κατόπιν εντολής για τυχόν καραντίνα θα λαμβάνεται γνώση από το 

βιβλίο συμβάντων των ανηλίκων. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ 
ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο 
ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (70 
ΒΑΘΜΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗ).  
ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΠΕΤΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
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• Οι ανήλικοι θα  κάνουν χρήση του μπάνιου ανά δωμάτιο. 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  2022  
 

• ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΜΑΣΚΑ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ, 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ self-test – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΝΟΣΗΣΗ/ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  

 

•  Η ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΝΕΡΟΥ. 

 

• ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΛΗΨΗ SELF-TEST ΣΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ 

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. 

• Οι ανήλικοι που θα πραγματοποιούν τα μαθήματα τους στην αίθουσα 

ενισχυτικής διδασκαλίας  και υπολογιστών. Στους ανήλικους στις  ανώτερες 

αίθουσες, θα τους παρέχεται ατομικό μπουκάλι με νερό. Καθ΄ όλη τη 

διάρκεια των μαθημάτων θα παραμένουν στην αίθουσα σε απόσταση και 

με χρήση μάσκας, με την εποπτεία του αρμόδιου υπαλλήλου της 

Επίβλεψης, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.  

• ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΙΟΙΗΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΘΑ 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 

Ημερήσιο πρόγραμμα:  
 

1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΜΠΑΝΙΟ 

2. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ 

ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (70Ο 
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ΒΑΘΜΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗ). ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΠΕΤΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

 

3. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
(ΚΙΟΣΚΙΑ), ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ . 
 

4. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 
 

5. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ . 
 

6. ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΘΑ ΓΕΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ ΤΟΥΣ. ΝΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΣΤΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (70 ΒΑΘΜΟΥΣ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗ). ΤΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΠΕΤΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ. 

 

Κάθε βράδυ μετά την κατάκλιση των ανηλίκων ο ρουχισμός των ανηλίκων 

θα συλλέγεται σε  σακούλες από το προσωπικό της Επίβλεψης της Ε.Π.Α. 

Πειραιά, οι  οποίες θα εναποθέτονται κλειστές, έξω από το χώρο του 

πλυντηρίου, χωρίς προσωπική επαφή. 

• Καθημερινά μετά το πρωϊνό θα παραδίδεται ρουχισμός και 

κλινοσκεπάσματα στους ανήλικους, καθώς και τα απαραίτητα 

απολυμαντικά μέσα, ώστε να φροντίζουν για την προσωπική υγιεινή τους, 

αλλά και του χώρου όπου διαβιούν. 

• Κατά τη χρήση της τουαλέτας θα γίνεται άμεση απολύμανση,  υπό την 

Επίβλεψη του προσωπικού. 

• Οι ανήλικοι με εμφανή συμπτώματα του κορονοϊού Covid 19, ήτοι 

ύποπτα κρούσματα, ως αναλύονται ανωτέρω, θα παραμένουν Στο 

εξωτερικό δωμάτιο Covid 19 κατά μόνας, θα θερμομετρούνται και 

οξυγονομετρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και θα καταγράφονται 

όλα τα συμπτώματα, που ενδεχόμενα παρουσιάζουν. 
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• Δύο βάρδιες καθαριότητας θα αναλαμβάνουν καθημερινά την 

απολύμανση όλων των χώρων. 

 

• Στο χώρο της κουζίνας θα εισέρχεται μόνο Ο/η Μάγειρας /Μαγείρισσα, 

ο/η οποίος/α θα παραδίδει το φαγητό των ανηλίκων, έτοιμο προς 

κατανάλωση, ως προαναφέρθηκε, σε δίσκους στο Προσωπικό 

Επίβλεψης, ώστε να γίνεται η περαιτέρω διανομή και κατανάλωσή του με 

ασφάλεια. 

 

• Απαγορεύεται η είσοδος του προσωπικού της Ε.Π.Α. Πειραιά στο 

χώρο της τραπεζαρίας των ανηλίκων ενώ δεν εκτελεί βάρδια. 

 

• Όλο το προσωπικό της Ε.Π.Α. Πειραιά, καθ’ οιοδήποτε ιδιότητα ή 

θέση, υποχρεούται  στον εμβολιασμό ή/να πραγματοποιεί και να 

προσκομίζει δυο φορές την εβδομάδα RAPID TEST, είτε των κινητών 

μονάδων ελέγχου του ΕΟΔΥ και Δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ 

 

• Όλο το προσωπικό της Ε.Π.Α. Πειραιά, καθ’ οιοδήποτε ιδιότητα ή 

θέση, υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τα παραπάνω μέτρα 

προστασίας κατά της περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού Covid 

19, προσέτι να ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση και τη Διοίκηση για 

οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα υποπέσει στην αντίληψή τους, κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

• Υποχρεούται, επίσης, να διαφυλάττει την εικόνα και τα προσωπικά 

δεδομένα των ανηλίκων, μη κοινοποιώντας ή κάνοντας προσιτά, 

καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους πληροφορίες, που λαμβάνουν 

λόγω της εργασίας τους στην Ε.Π.Α. Πειραιά, και χωρίς την 

έγγραφη άδεια ή προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης ή του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου του. 

• Μετά την λήξη των αδειών των υπαλλήλων υποχρεούνται να 

προσκομίσουν  αρνητικό τεστ COVID-19 πριν την επιστροφή τα 

καθήκοντα τους . 
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• Στα γραφεία Κοινωνικής Υπηρεσίας και Ψυχολόγων, που 

απασχολούν δύο υπαλλήλους, το ωράριο θα είναι εναλλάξ 7.30’- 

15.30΄και 12.30΄-20.00΄.  

• Στο γραφείο Επίβλεψης θα παραμένει ένας υπάλληλος και ο έτερος  

θα πραγματοποιεί εξωτερικό έλεγχο εναλλάξ, ώστε να 

αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τω ν υπαλλήλων.  

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των γραφείων θα παραμένουν ανοικτά, 

και δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αυτά των ανήλικων παιδιών και 

εφήβων. 

• Για κάθε παράβαση των προβλεπόμενων με την παρούσα 

υγειονομικών μέτρων θα επιβάλλεται πρόστιμο εκατό πενήντα 

(150) ευρώ σε κάθε παραβάτη, όπως αρμοδίως προβλέπεται. 

                                  Η Διευθύντρια  της Ε.Π.Α. Πειραιά 

                                                              Αγγελική Κουζούμη  

                

                                    


