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Μέτρα Ατομικής Προστασίας για Covid 19 

Γενικές πληρουορίες. 

Ππιν ηην είζοδο ζηο θάλαμο απομόνωζηρ 

1. Αθαίξεζε θνζκεκάησλ από ηα ρέξηα  

2. Αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ από ηηο ηζέπεο (θηλεηό, θιεηδηά, ζηπιό) 

3. Μάδεκα καθξηώλ καιιηώλ ζηε βάζε ηεο θεθαιήο 

4. Έιεγρνο ησλ ΜΑΠ γηα ηπρόλ θζνξέο 

Η ΕΝΛ ηνπ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΘΣ» πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ ΜΑΠ κε ζθνπό  ηελ 

θαιύηεξε πξνζηαζία ησλ Ε.Υ.: 

 Σθνύθν 

 Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 

 Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο 

 Οθζαικηθή πξνζηαζία (Γπαιηά ή πξνζσπίδα) 

 Γάληηα (δύν δεύγε)  

Σηο θάλαμο απομόνωζηρ 

 Δελ θνξάκε πεξηζζόηεξα ΜΑΠ από όζα πξνβιέπνληαη ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε 

θηλδύλνπ. Πεξηζζόηεξα ΜΑΠ νδεγνύλ ζε απμεκέλεο πηζαλόηεηεο κόιπλζεο θαηά ηελ 

αθαίξεζή ηνπο.  

 Απαγνξεύεηαη ην άγγηγκα ηνπ πξνζώπνπ, όηαλ θνξάκε ΜΑΠ. 

 Η κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ζώκαηόο καο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ καο ζεσξείηαη κνιπζκέλε. 

 

Καηά ηην έξοδο από ηο θάλαμο απομόνωζηρ 

 Τα ΜΑΠ αθαηξνύληαη ζηελ πόξηα ηνπ ζαιάκνπ, πξηλ ηελ έμνδν θαη ζε απόζηαζε >2m. 

από ηνλ αζζελή θαη απνξξίπηνληαη ζε θάδν κνιπζκαηηθώλ. 

 Τα ελδύκαηα αθαηξνύληαη κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ. Μολσσμένη επιυάνεια 

ζεσξείηαη ην έμσ θαη εκπξόο ηκήκα, επηθάλεηεο ΜΑΠ πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε  

πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο, επηθάλεηεο θαη πιηθά πνπ κπνξεί λα έρνπλ κνιπλζεί από 

κηθξννξγαληζκνύο. Καθαρή επιυάνεια ζεσξείηαη ην  εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πίζσ 

ηκήκα  θαη θνξδόληα, επηθάλεηεο ΜΑΠ, πνπ δελ είλαη πηζαλόλ λα έρνπλ κνιπλζεί από 

θάπνην κηθξννξγαληζκό.   

 Αθαίξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο κάζθαο εθηόο ηνπ ζαιάκνπ. 

 

 

 

 



ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙ» ελίδα 2 
 

 

 

Σειρά Ευαρμογής ΜΑΠ 

 

1. Υγηεηλή ησλ Φεξηώλ     

 

Αιθννιηθό δηάιπκα 

                ή 

Πιύζηκν κε ζαπνύλη θαη λεξό. 

2. Κάιπκκα θεθαιήο   

 

    

Κάιπςε θαη πξνζηαζία ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο. 

3. Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο 

πξνζηαζίαο  

            

Οξζή εθαξκνγή ηεο κάζθαο. 

Πξώηα ηνπνζέηεζε ηνπ θάησ ιάζηηρνπ ή δέζηκν ηνπ 

θάησ θνξδνληνύ. 

Τεζη δηαξξνήο ηεο κάζθαο. 

Επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο αλ ππάξρεη δηαξξνή. 

4. Οθζαικηθή πξνζηαζία  

                     

Σηεξέσζε γπαιηώλ θξαηώληαο από ηνπο βξαρίνλεο. 

Σηεξέσζε κάζθαο κε ην ιάζηηρν. 

Σηεξέσζε πξνζσπίδαο ζην κέησπν κε ηα θνξδόληα. 

5. 1
ν
 Ζεπγάξη Γάληηα 

 
 

Τν πξώην δεπγάξη γάληηα θάησ από ηε καλζέηα ηεο 

πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο. 

Σπκπεξηθεξόκαζηε ζαλ λα είλαη ην δέξκα καο. 

6. Πξνζηαηεπηηθή Ελδπκαζία 

 

     

Μηαο ρξήζεο κε καθξηά καλίθηα θαη καλζέηα. 

Πιήξεο θάιπςε ηνπ θνξκνύ από ην ιαηκό κέρξη ηα 

γόλαηα θαη από ηνπο βξαρίνλεο κέρξη ηνπο θαξπνύο. 

Δέζηκν ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ θαη ηεο πιάηεο. 

7. 2
ν
 Ζεπγάξη Γάληηα  

 

Τν δεύηεξν δεπγάξη γάληηα πάλσ από ηε καλζέηα ηεο 

πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο. 
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Σειρά Αυαίρεσης ΜΑΠ 

 

1. Εμσηεξηθό δεπγάξη γάληηα 

  

Τξάβεγκα εμσηεξηθνύ γαληηνύ θνληά ζην θαξπό 

γπξίδνληαο ζπγρξόλσο ην κέζα έμσ. 

Σπγθξάηεζε ηνπ γαληηνύ ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνύ κε 

ην γάληη. 

Εηζαγσγή ηνπ γπκλνύ δαρηύινπ ζην ζεκείν ηνπ 

θαξπνύ θαη ηξάβεγκα από κέζα πξνο ηα έμσ 

δεκηνπξγώληαο έλα ζαθνπιάθη. 

2. Πξνζηαηεπηηθή Ελδπκαζία θαη 

εζσηεξηθνύ δεπγαξηνύ γαληηώλ  

 
 

 

Λύζηκν θνξδνληνύ ζηε κέζε. 

Σηαύξσκα ρεξηώλ ζηνπο ώκνπο θαη ηξάβεγκα ηεο 

πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο ζθίδνληαο ην θνξδόλη ζην 

ιαηκό. 

Σθύβνληαο κπξνζηά αθαίξεζε ησλ καληθηώλ 

ηπιίγνληαο θαη θέξλνληαο ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα 

πξνο ηα έμσ. 

Ταπηόρξνλε αθαίξεζε γαληηώλ (αλ είλαη δπλαηή) 

3. Υγηεηλή ησλ Φεξηώλ   

 

Αιθννιηθό δηάιπκα 

                ή 

Πιύζηκν κε ζαπνύλη θαη λεξό. 

 

4. Οθζαικηθή πξνζηαζία  

 

            

Αθαίξεζε γπαιηώλ ή πξνζσπίδαο θξαηώληαο από ηνπο 

βξαρίνλεο θαη ζθύβνληαο κπξνζηά. 

Αθαίξεζε κάζθαο αθαηξώληαο ην ιάζηηρν θαη 

ζθύβνληαο κπξνζηά. 

5. Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο 

πξνζηαζίαο  

            

Αθαίξεζε κε ηα δύν ρέξηα  πξώηα θάησ ιάζηηρνπ θαη 

κεηά ην πάλσ ζθύβνληαο κπξνζηά. 

Η κάζθα αθαηξείηαη εθηόο ηνπ ζαιάκνπ. 

6. Κάιπκκα θεθαιήο Αθαίξεζε θξαηώληαο από ην πάλσ κέξνο ηνπ 

θεθαιηνύ, ζθύβνληαο κπξνζηά.  

7. Υγηεηλή ησλ Φεξηώλ   

 

Αιθννιηθό δηάιπκα 

                ή 

Πιύζηκν κε ζαπνύλη θαη λεξό. 
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Τεζη δηαξξνήο αλαπλεπζηηθήο κάζθαο 

 

 

                

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΛΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

 Σο  εξωτερικό ςτρώμα τησ μάςκασ  είναι χρωματιςτό. Απωθεί τα υγρά έτςι 
ώςτε ςτην περίπτωςη εκτίναξησ αίματοσ ή άλλων βιολογικών υγρών να 
μην ειςέλθουν ςτο ανώτερο αναπνευςτικό ςύςτημα.

ΠΡΟΟΧΗ: Αν αυτή η πλευρά τοποθετηθεί προσ τα μέςα οι υδρατμοί 
που παράγονται από την εκπνοή παραμένουν επάνω τησ και 
δημιουργούν αίςθημα πνιγμονήσ.  

 Σο εςωτερικό ςτρώμα τησ μάςκασ είναι άςπρο και έχει ωσ ςκοπό να 
απορροφά τουσ υδρατμούσ τησ εκπνοήσ.

 Σο μεςαίο ςτρώμα τησ μάςκασ, το οποίο δεν είναι ορατό είναι το ςτρώμα 
ςτο οποίο πραγματοποιείται το φιλτράριςμα των μικροοργανιςμών.

 



ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙ» ελίδα 5 
 

 

 

 

 



ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙ» ελίδα 6 
 

 

 


