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ΜΑΡΣΗΟ 2020

Δίλαη ήδε γλσζηό όηη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ήπηα ζπκπησκαηνινγία θαη δελ απαηηείηαη λνζειεία ή
αζζελείο πνπ δελ ρξεηάδνληαη πιένλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ή ζεσξνύληαη ύπνπηα θξνύζκαηα κπνξνύλ
λα κείλνπλ ζην ζπίηη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη ησλ ζεξαπόλησλ γηαηξώλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη είλαη αλαγθαίν λα παξζνύλ όια ηα κέηξα θαη λα αθνινπζεζνύλ νη
απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο από ην νηθείν πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, ζπγθαηνίθνπο) θαη κέηξα αζθάιεηαο ώζηε
ε θξνληίδα ζην ζπίηη λα είλαη ππνζηεξηθηηθή σο ηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ θαη απνζεξαπεία, αιιά
θαη αζθαιήο γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θξνληίδνπλ ηνλ αζζελή.
Ο αζζελήο θαη ην νηθείν πεξηβάιινλ πξέπεη λα αθνινπζνύλ απιά κέηξα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ
θαηεύζπλζε απηή.

Ποια είναι ασηά ηα μέηρα;





Απνκόλσζε ηνπ αζζελή.
Σήξεζε κέηξσλ πγηεηλήο γηα απνηξνπή ηεο κεηάδνζεο.
Μέξηκλα γηα ζέκαηα αζθάιεηαο από ηε ρξήζε αιθννινύρσλ ή
αληηζεςίαο γηα νηθηαθή ρξήζε.
Δπηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο όπσο έρεη νξηζηεί από απηέο.

αληηζεπηηθώλ δηαιπκάησλ

Ύζηεξα από ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζύζηαζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο γηα θξνληίδα ζην ζπίηη, είλαη
αλαγθαίν λα επηιεγεί θαηά ην δπλαηό έλα κόλν άηνκν πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηνλ αζζελή ζην ζπίηη. Σν άηνκν
απηό ιέγεηαη θρονηιζηής. Ο αζζελήο ζα δέρεηαη ζπλερή ππνζηήξημε θαη ζα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο
ζπζηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.

Ποιος πρέπει να είναι ο θρονηιζηής ;
Ο θξνληηζηήο πξέπεη λα είλαη έλα ππεύζπλν άηνκν, πνπ ζα έρεη ηελ επζύλε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ αζζελνύο
θαη ζα επνπηεύεη θαηάιιεια ηα ππόινηπα άηνκα (ειηθησκέλνπο, παηδηά θ.η.ι.) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη πξνθύιαμεο ζην ζπίηη. Ο θξνληηζηήο πξέπεη λα έρεη θαιή πγεία ρσξίο
ρξόληεο παζήζεηο (π.ρ. δηαβήηε, αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα θαξδηνινγηθά λνζήκαηα ή λα είλαη
αλνζνθαηαζηαικέλνο).

Ποιοσς λέμε επαθές;
Άηνκα, όπσο νη θξνληηζηέο θαη ηα κέιε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε άηνκα κε ππνςία ή
βεβαηόηεηα από ηνλ (SARS-CoV-2) θνξσλντό, ζεσξνύληαη επαθέο θαη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε
πγεία ηνπο γηα 14 κέξεο, από ηελ ηειεπηαία κέξα επαθήο κε κνιπζκέλν αζζελή.
Δπίζεο ζεσξνύληαη «επαθέο» νπνηαδήπνηε πξόζσπα:



Δξγάδνληαη ή κνηξάδνληαη ην ίδην πεξηβάιινλ κε άηνκν κνιπζκέλν από ηνλ θνξσλντό όπσο π.ρ.
ζπίηη, γξαθείν, ζρνιηθή ηάμε, θ.η.ι.
Έρνπλ ηαμηδέςεη κε αζζελή.

Αλ αλήθεηε ζηνπο θξνληηζηέο ή ηηο επαθέο παξαθνινπζείζηε ηελ πγεία ζαο γηα 14 κέξεο από ηελ επαθή κε
ην κνιπζκέλν αζζελή θαη αθνινπζείζηε όια ηα κέηξα ζαλ λα είραηε κνιπλζεί.
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Ποιος είναι ο ζύνδεζμος επικοινωνίας;
Δίλαη ζπλήζσο ν θξνληηζηήο πνπ έρεη ηελ επζύλε ηνπ αζζελνύο θαη έξρεηαη ζε ηειεθσληθή επαθή κε ηνπο
ζεξάπνληεο γηαηξνύο.
Αλ ν θξνληηζηήο ή «επαθή», αξξσζηήζεη εηδνπνηήζηε ηνλ ΔΟΓΤ θαη αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ γηα ηνλ
ηξόπν κεηαθνξάο ζην λνζνθνκείν αλ ρξεηάδεηαη θαη ηηο πξνθπιάμεηο.







Δηδνπνηήζηε ην λνζνθνκείν αλ ρξεηαζηεί λα πάηε.
Μελ κεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κε ηε ζπγθνηλσλία. Εεηήζηε αζζελνθόξν. Αλ
δελ είλαη δηαζέζηκν θαη ζαο δεηεζεί κεηαθνξά ρξεζηκνπνηείζηε ηδησηηθό απηνθίλεην. Βάιηε ζηνλ
αζζελή κάζθα, αλνίμηε ηα παξάζπξα, ηεξείζηε απνζηάζεηο.
Καζαξίζηε κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη απνιπκάλεηε κεηά ηελ κεηαθνξά.
Πιύλεηε ρέξηα ή ρξεζηκνπνηείζηε αληηζεπηηθό.
Καζίζηε 1 κέηξν καθξηά ζηελ αλακνλή ζην λνζνθνκείν.

ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΣΟ ΠΘΣΘ





















Δπηιέμηε έλα θαιά αεξηδόκελν δσκάηην γηα ηελ παξακνλή ηνπ αζζελή (δει. λα έρεη αλνηρηό
παξάζπξν θαη αλνηρηή πόξηα).
Φξνληίζηε ν αζζελήο λα παξακέλεη κόλνο ηνπ εθεί. Αλ δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα θξνληίζηε
ε απόζηαζε από ηνλ αζζελή λα είλαη κεγαιύηεξε από έλα κέηξν.
Μελ αθήλεηε λα θνηκάηαη ν αζζελήο ζην ίδην θξεβάηη κε άιιν άηνκν.
Μελ επηηξέπεηε επηζθέςεηο.
Ο ηκαηηζκόο ηνπ αζζελνύο (ζεληόληα, καμηιάξηα, καμηιαξνζήθεο, παπισκαηνζήθεο, πεηζέηεο θ.α.)
δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από άιια άηνκα.
Μηθξνζπζθεπέο, θηλεηά, ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αζζελήο, δελ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη από άιινπο.
Μελ αθήλεηε ξνπρηζκό άιισλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο εθηεζεηκέλν ζην δσκάηην πάλσ ζην θξεβάηη
ή ηηο θαξέθιεο.
Θεξκόκεηξν, θάξκαθα ή θαιιπληηθά, νδνληόβνπξηζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αζζελήο λα παξακέλνπλ
κέζα ζην δσκάηην, γηα λα απνθεύγνληαη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο ζην ζπίηη.
Πεξηνξίζηε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελνύο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζαιόλη, θνπδίλα θ.η.ι.
Γηαηεξήζηε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξε ώξα αλνηρηά ηα παξάζπξα.
Υξεζηκνπνηήζηε απνθιεηζηηθά ζεξβίηζηα γηα ηνλ αζζελή.
Καζαξίζηε θαη απνιπκάλεηε θαζεκεξηλά ηηο ζπρλά αγγηδόκελεο επηθάλεηεο ζην δσκάηην ηνπ
αζζελνύο όπσο θξεβάηη, θνκνδίλα, έπηπια δσκαηίνπ.
Απνιπκάλεηε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ηάκπιεη, θηλεηό.
Φνξέζηε θαη ηνπνζεηήζηε ζσζηά ηε κάζθα, όηαλ βξίζθεζηε ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνλ αζζελή.
Με θνξάηε ρξεζηκνπνηεκέλε κάζθα ή γάληηα.
Πεηάμηε κάζθα, γάληηα, πνδηά κηαο ρξήζεο ζηνλ θάδν ζην δσκάηην ηνπ αζζελνύο.
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ζσκαηηθά πγξά ηδηαίηεξα ζάιην, πηύεια, θόπξαλα, θνξώληαο πάληα
κάζθα θαη γάληηα.
Πιέλεηε θαιά ηα ρέξηα πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε κάζθαο θαη γαληηώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 20
δεπηεξόιεπηα.
Απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ ξνύρσλ κε κνιπζκέλα πιηθά.
Υξεζηκνπνηήζηε πιαζηηθή πνδηά κηαο ρξήζεο όηαλ θαζαξίδεηε επηθάλεηεο, αιιάδεηε ζεληόληα ή
αληηθείκελα κε ζσκαηηθά πγξά (π.ρ.ζθσξακίδεο).
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Υξεζηκνπνηήζηε νηθηαθά γάληηα, αλ δελ ππάξρνπλ γάληηα κηαο ρξήζεο.
Πιύλεηε ηα επαλαρξεζηκνπνηνύκελα γάληηα ή ηελ πνδηά κε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη. Απνιπκάλεηε
κε νηθηαθή ρισξίλε (δνζνινγία: 9 κέξε λεξνύ + 1 κέξνο ρισξίλεο).
Απνθύγεηε λα κεηαθέξεηε κνιπζκέλα αληηθείκελα από ην ρώξν ηνπ αζζελή ζε άιια ζεκεία ηνπ
ζπηηηνύ.
Μελ αθήλεηε νδνληόβνπξηζα, ηζηγάξα, άιια είδε ηνπ αζζελή καδί κε απηά ησλ άιισλ αηόκσλ
ηεο νηθνγέλεηαο. Φπιάμηε ηα ζην δσκάηην ηνπ.
Απνκαθξύλεηε ην πεξηερόκελν ηνπ θάδνπ αθνινπζώληαο ηα κέηξα πξνζηαζίαο, βάδνληαο γάληηα,
δέλνληαο ηε ζαθνύια. Μελ αθήλεηε ζην ζπίηη ηε ζαθνύια, αιιά πεηάμηε ηελ θαηεπζείαλ ζηνλ
θάδν ηνπ δξόκνπ.
Καζαξίζηε θαη απνιπκάλεηε ηνλ θάδν ζην δσκάηην.
Βάιε ζαθνύια ζηνλ θάδν. Πέηα κέζα ηα γάληηα.
Πιύλεηε θαη ζηεγλώζηε ηα ρέξηα.
Μελ αθήλεηε ηνλ θάδν αλνηρηό.

ΦΡΟΝΣΘΔΑ ΘΜΑΣΘΜΟΤ
Οη νδεγίεο γηα ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ, αθνινπζνύλ κηα πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ελζσκαηώλεη
έλα πιαίζην αζθάιεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε θαη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ
αζζελώλ, όζν θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο, όηαλ ε θξνληίδα παξέρεηαη ζην ζπίηη. Ζ πξνθύιαμε κε ηα
πξνηεηλόκελα κέηξα πγηεηλήο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο πξνζηαηεύεη από ηε
«ζησπειή» κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο.
Γηα όινπο ηνπο ρεηξηζκνύο άπιπηνπ ηκαηηζκνύ:










Βάιηε γάληηα, κάζθα θαη πιαζηηθή πνδηά κηαο ρξήζεο.
Μεηαθέξεηε ηα άπιπηα ξνύρα κέζα ζηε ζαθνύια θύιαμεο, ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην πιπληήξην.
Μελ παίξλεηε αγθαιηά ηα ξνύρα, γηα λα ηα κεηαθέξεηε.
Αλνίμηε ηε ζαθνύια θαη βάιηε ηα ξνύρα θαη’ επζείαλ ζην πιπληήξην. Αλ ππάξρεη ζαθνύια
πιπληεξίνπ πθαζκάηηλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηα ξνύρα λα κπνπλ κε ηε ζαθνύια ζην
πιπληήξην. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί ζαθνύιαο πιπληεξίνπ κεγάιε
καμηιαξνζήθε.
Μελ ππεξθνξηώλεηε ην πιπληήξην.
Σν πιύζηκν ζην ρέξη δελ ζπληζηάηαη γηαηί κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αεξνιύκαηα, πνπ βάδνπλ ζε
θίλδπλν ην θξνληηζηή.
Όινο ν ηκαηηζκόο ύπλνπ θαη ν ξνπρηζκόο ηνπ πάζρνληνο, πξέπεη λα πιέλεηαη ρσξηζηά από ηεο
ππόινηπεο νηθνγέλεηαο ή ησλ ζπγθαηνίθσλ.
Υξεζηκνπνηήζηε δύν ζαθνύιεο, κηα γηα ηνλ ηκαηηζκό ύπλνπ θαη κηα γηα ηα ππόινηπα ξνύρα.

ΠΛΤΗ ΘΜΑΣΘΜΟΤ
Καηά ηελ πιύζε ν ζπλδπαζκόο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ, ν ρξόλνο πιύζεο, ε ρξήζε απνξξππαληηθνύ θαη
απνιπκαληηθνύ κεηώλνπλ ηα επίπεδα ησλ θνξηίσλ ζηα πθάζκαηα.
Γηα πξνγξακκαηηζκό ηεο ζεξκνθξαζίαο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ζηα πεξηζζόηεξα νηθηαθά πιπληήξηα κε
έλδεημε:


Πιύζε ζηνπο 60ΟC

πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία 46-53νC
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Πιύζε ζηνπο 40νC

πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία 35-39OC



Πιύζε ζηνπο 30νC

πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία 28-29OC

Γεληθνί θαλόλεο:
Γηα ηκαηηζκό ύπλνπ (θιηλνζθεπάζκαηα,
ζεληόληα, καμηιαξνζήθεο, πηδάκεο, θ.α.)

Πιύζηκν πάλσ από ηνπο 70-90ΟC κε απνξξππαληηθό πνπ
πεξηέρεη ιεπθαληηθό κε βάζε ην ελεξγό νμπγόλν ή άιιν
θνηλό απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ.

Γηα ηκαηηζκό όπσο παληειόληα, θνύζηεο,
θνξέκαηα, πνπθάκηζα, κπνπθάλ, θ.α.

Πιύζηκν ζηνπο 40 – 60 Ο C κε απνξξππαληηθό πνπ
πεξηέρεη ιεπθαληηθό κε βάζε ην ελεξγό νμπγόλν ή θνηλό
απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ.

*ε πεξηπηώζεηο δηάξξνηαο, ππξεηνύ, εθίδξσζεο ζεξκνθξαζία 90ΟC.








Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρισξίλε πιπληεξίνπ αλ ηα πθάζκαηα ην επηηξέπνπλ.
Οη ζεξκνθξαζίεο δελ πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξεο ησλ ζπληζηώκελσλ αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ
απνξξππαληηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείο.
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο απνξξππαληηθνύ. Ζ κεγαιύηεξε πνζόηεηα δελ
ζεκαίλεη θαιύηεξε πγηεηλή.
Απνθύγεηε ζε απηή ηελ θάζε πξνγξάκκαηα όπσο: «γξήγνξν πιύζηκν», ή «εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο».
Σν θνξηίν λα ππνβάιιεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο μέβγαικα θαη ζηύςηκν.
Μελ αθήλεηε ηα ξνύρα ζην πιπληήξην κεηά ηελ πιύζε. Απιώζηε ή ζηεγλώζηε ακέζσο.
Απνξξίςηε ηελ πιαζηηθή ζαθνύια ζηνλ θιεηζηό θάδν.

Σα επίπεδα αζθάιεηαο απμάλνληαη:





Αλ ζηεγλώζεηε ηα ξνύρα ζην θώο ηνπ ήιηνπ. Δπηηπγράλεηαη έλα επηπξόζζεην απνηέιεζκα ιόγσ
ηεο έθζεζεο ησλ ξνύρσλ ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία.
Αλ ζηεγλώζεηε ζε ζηεγλσηήξην ζηνπο 40ΟC γηα 20΄.
ηδεξώζηε ηα ξνύρα θαη ηα θιηλνζθεπάζκαηα.
Απνζεθεύζηε ηνλ ηκαηηζκό απνιύησο ζηεγλό.

ΦΡΟΝΣΘΔΑ ΣΟΤ ΠΛΤΝΣΗΡΘΟΤ




Γηαηήξεζε ην πιπληήξην θαζαξό απνιπκαίλνληαο ην κε δηάιπκα ρισξίλεο θαη θαζαξό παλί (πόξηα,
πιαζηηθά, θανπηζνύθ).
Αθήλεηε ηελ πόξηα κεηά ηελ ρξήζε αλνηρηή γηα λα ζηεγλώζνπλ νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ
πιπληεξίνπ.
ε ηαθηά δηαζηήκαηα ρξεζηκνπνηείζηε κηα πιύζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία ζε άδεην θύθιν κε
απνξξππαληηθό ή απνιπκαληηθό.

ΔΘΑΛΟΓΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΘΜΑΣΘΜΟΤ ΠΡΘΝ ΣΗΝ ΠΛΤΗ


πκβνπιέςνπ ηηο εηηθέηεο ησλ ξνύρσλ θαη θάλεηε δηαινγή ηνπνζεηώληαο ηα ξνύρα ζε δπν
ζαθνύιεο πνπ θιείλνπλ θαιά ή ζε ζαθνύιεο πιπληεξίνπ εάλ ππάξρνπλ ή ζε κεγάιεο
καμηιαξνζήθεο.
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εληόληα, καμηιαξνζήθεο, θαιύκκαηα καμηιαξηώλ, πεηζέηεο κπάληνπ, πξνζώπνπ, πνδηώλ, ρεξηώλ,
θιηλνζθεπάζκαηα, βακβαθεξά εζώξνπρα, πηδάκεο, θάιηζεο, θ.α. ηνπνζεηνύληαη ζε κηα ζαθνύια
πιπληεξίνπ ή καμηιαξνζήθε θαη κπαίλνπλ ζε κεγάιε πιαζηηθή ζαθνύια πνπ κπαίλνπλ ζην
δσκάηην ηνπ αζζελνύο.
Πνπθάκηζα, θνύζηεο, παληειόληα, κπνπθάλ, δαθέηεο θαη γεληθά «εμσηεξηθά πθάζκαηα»
ηνπνζεηνύληαη ζε άιιε ζαθνύια πιπληεξίνπ ή καμηιαξνζήθε θαη ζε πιαζηηθή ζαθνύια ζην
δσκάηην ηνπ αζζελνύο.
Μελ ζηνηβάδεηε ξνύρα, παλσθόξηα ή άιιν ξνπρηζκό ζην θξεβάηη ή ζε άιια ζεκεία π.ρ. θαξέθιεο
ζην δσκάηην ηνπ αζζελνύο.
Μεηαθέξεηε άκεζα ηα ξνύρα ζην ρώξν ηνπ πιπληεξίνπ. Ο ξνπρηζκόο δελ πξέπεη λα κέλεη ζην
κπάλην ή άιιν ζεκείν ηνπ ζπηηηνύ. Πξηλ ηελ δηαδηθαζία απηή πάξηε ηα κέηξα πξνθύιαμεο (κάζθα,
γάληηα, πνδηά κηαο ρξήζεο).
Μελ αθήλεηε αθάιππηα ηα ρέξηα. Αθνύ κπνπλ ηα ξνύρα, ζέζηε ην πιπληήξην ζε ιεηηνπξγία θαη
βάιηε ζηνλ θάδν απνξξηκκάησλ ζην δσκάηην ηνπ αζζελνύο γάληηα, πνδηά, ζαθνύιεο πιαζηηθέο,
πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε.
Πιύλεηε ρέξηα.
Απνιπκάλεηε πόκνια ή άιιεο επηθάλεηεο πνπ αγγίμαηε. Σν ίδην θαη αλ ρξεζηκνπνηήζαηε γάληηα
θνπδίλαο (δει. πνιιαπιώλ ρξήζεσλ).
Πιύλεηε μαλά ηα ρέξηα.
Αλ ρξεζηκνπνηήζαηε ζαθνύια πιπληεξίνπ ή καμηιαξνζήθε, βάιηε ζηνλ θάδν ρσξίο λα ηα βγάιεηε.

ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΩΜΑΣΘΟΤ ΣΟΤ ΑΘΕΝΟΤ
Ζ θαζαξηόηεηα θαη ε απνιύκαλζε είλαη ζεκαληηθά κέηξα γηα ηε θξνληίδα ζην ζπίηη.














Πάξηε ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.
Καζαξίζηε κε θαζαξό παλί, λεξό θαη απνξξππαληηθό ηηο επηθάλεηεο πνπ αγγίδεη ν αζζελήο.
Απνιπκάλεηε ηηο επηθάλεηεο πνπ θαζαξίζαηε ρξεζηκνπνηώληαο 9 κέξε λεξό + 1 κέξνο ρισξίλεο
θαη θαζαξό παλί.
Πιύλεηε θαη απιώζηε ηα παληά.
Αιιάμηε ζπρλά ζεληόληα θ.α. θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ην πιύζηκν.
Καζαξίζηε ην δάπεδν ρξεζηκνπνηώληαο λεξό θαη απνξξππαληηθό δαπέδνπ.
Απνιπκάλεηε κε 9 κέξε λεξνύ + 1 κέξνο θνηλήο ρισξίλεο.
Ρίμηε ηα λεξά ζηελ ηνπαιέηα.
Μελ αθήλεηε ηελ ζθνπγγαξίζηξα ζην λεξό. ηύςηε, πιύλεηε θαη ζηεγλώζηε ζηνλ αέξα.
Απνξξίςηε ζηνλ θάδν ηνπ αζζελνύο γάληηα, κάζθα θηι. Σξάβεμε ην θαδαλάθη κε θιεηζηό θαπάθη.
Πιύλεηε θαη ζηεγλώζηε ηα ρέξηα ρξεζηκνπνηώληαο ζηεγλή πεηζέηα.
Καζαξίζηε θαη απνιπκάλεηε ηελ ηνπαιέηα.

ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΜΠΑΝΘΟΤ ΣΟΤΑΛΕΣΑ



Δθαξκόζηε ηα κέηξα πξνζηαζίαο (γάληηα, πνδηά, κάζθα, παπνύηζηα πνπ δελ γιηζηξνύλ).
Καζαξίζηε βξύζεο, κπάλην, ληπηήξα, ληνπο, αμεζνπάξ κπάληνπ, ηνπαιέηα θαη δάπεδν κε θνηλό
απνξξππαληηθό θαη θαζαξό παλί ή ζθνπγγάξη, αθαηξέζηε ηελ νξαηή βξσκηά.
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Απνιπκάλεηε κε 9 κέξε λεξό + 1 κέξνο θνηλήο ρισξίλεο θαη θαζαξό παλί. Αθήζηε λα δξάζεη 5
ιεπηά θαη μεπιύλεηε θαιά.
Πιύλεηε θαη ζηύςηε ηα παληά θαζαξηζκνύ.
Απνξξίςηε ηα αθάζαξηα λεξά ζηελ ηνπαιέηα.
Σξαβάηε θαδαλάθη κε θιεηζηό θαπάθη.
ηεγλώζηε ηα παληά.
Γηαηεξήζηε ην ρώξν θαιά αεξηδόκελν.
Πιύλεηε θαη απνιπκάλεηε ηνπαιέηα θαη ληπηήξα κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ αζζελνύο.
Απνιπκάλεηε ηαθηηθά πόκνια, ρεξνύιηα ληνπιαπηώλ θαη επηθάλεηεο πόξηαο, παξαζύξσλ.

ΔΘΑΣΡΟΦΗ
Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο είλαη γλσζηή γηα ηελ θαιή έθβαζε θάζε ινίκσμεο.









Αθνινπζήζηε νξζέο πξαθηηθέο ζηε καγεηξηθή, καγεηξεύνληαο ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία.
Τπνζηεξίμηε ηνλ αζζελή λα αθνινπζεί ηε ζσζηή δίαηηα ηνπ π.ρ. γηα ην ζαθραξώδε δηαβήηε θ.α.
Φξνληίζηε λα παίξλεη επαξθή πνζόηεηα λεξνύ.
Πξνκεζεπηείηε ηξόθηκα γηα δπν εβδνκάδεο γηα λα απνθεύγνληαη άζθνπεο έμνδνη.
Γώζηε έκθαζε ζηα θξνύηα θαη ιαραληθά.
Υξεζηκνπνηήζηε απνθιεηζηηθά ζθεύε γηα ηνλ αζζελή.
Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ησλ γηαηξώλ αλ ρξεηάδεηαη δίαηηα πρ. γηα δηάξξνηα θηι.
Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζηελ θνπδίλα.

ΚΑΘΑΡΘΜΟ ΣΗΝ ΚΟΤΖΘΝΑ



Καζαξίδεηε ηαθηηθά θαη απνιπκάλεηε θαιά ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξόθηκα.
Καζαξίζηε ζρνιαζηηθά ηνπο ρώξνπο, ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ρέξηα (πάγθνπο,
πόκνια, βξύζεο, λεξνρύηεο).
 Ξεθηλάηε ηνλ θαζαξηζκό από ηα ςειά πξνο ηα ρακειά ζεκεία ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ.
 Μελ ςεθάδεηε κε απνξξππαληηθά ή απνιπκαληηθά επηθάλεηεο όηαλ πάλσ βξίζθνληαη ηξόθηκα.
 Ξεπιύλεηε θαιά κεηά ηελ ρξήζε απνξξππαληηθώλ ή απνιπκαληηθώλ επηθάλεηεο, εμνπιηζκό,
εξγαιεία ή ζθεύε κε άθζνλν λεξό.
 Μελ ζπζζσξεύεηε απνξξίκκαηα.
 Φξνληίζηε νη πεηζέηεο θνπδίλαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζηέγλσκα ζθεπώλ, επηθαλεηώλ θαη
ρεξηώλ λα είλαη ζηεγλέο θαη θαζαξέο πξηλ ηε ρξήζε.
 Πιύλεηε ηα ζθνπγγάξηα κε δεζηό λεξό θαη απνξξππαληηθό. ηεγλώζηε θαη αιιάμηε ηα ζπρλά.
 Πιύλεηε ηα ζεξβίηζηα ηνπ αζζελνύο κε απνξξππαληηθό.
 Απνιπκάλεηε κε ρισξίλε βάδνληαο ηα ζε ιεθάλε γηα 10 ιεπηά. Ξεπιύλεηε θαη ζηεγλώζηε ή βάιηε
ζην πιπληήξην.
 Αιιάδεηε ηαθηηθά ην ζθνπγγάξη ησλ πηάησλ.
 Απνθύγεηε ηελ ρξήζε ζθνπγγαξηνύ ησλ πηάησλ γηα λα απνκαθξύλεηε ηα ππνιείκκαηα ηνπ
θαγεηνύ από ηα πηάηα ζην θιεηζηό θάδν.
 Μελ αθήλεηε εθηεζεηκέλα ηξόθηκα ζε πάγθνπο θαη ηξαπέδη.
Δπίζεο:
 Πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπ νηλνπλεύκαηνο. Κίλδπλνο πξόθιεζεο ππξθαγηάο.
 Φπιάηε ηα θαζαξηζηηθά θαη ηελ ρισξίλε καθξηά από ηα παηδηά.
 Μελ αθήλεηε λεξά ζηα δάπεδα ηνπ κπάληνπ γηαηί γίλνληαη νιηζζεξά ηα δάπεδα.
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Μάζθεο, γάληηα, πνδηέο κηαο ρξήζεο ή πιαζηηθέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
Κάδνο απνξξηκκάησλ κε θαπάθη ζην δσκάηην ηνπ αζζελή.
Πιαζηηθέο ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ.
Υεηξνπεηζέηεο, ραξηνπεηζέηεο, ραξηνκάληηια .
Κνηλά θαζαξηζηηθά, ρισξίλε, ζαπνύλη.
Αιθννινύρα ή αληηζεπηηθά δηαιύκαηα.

Απολύμανζη ζηο ζπίηι: δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 10% (1 κέξνο ρισξίλεο αξαησκέλν ζε 9 κέξε λεξό ή
αιθννινύρν αληηζεπηηθό).
Απολσμανηικά κπνξεί λα είλαη αιθννινύρα ή άιια δηαιύκαηα εκπνξίνπ, νηλόπλεπκα, νμπδελέ θαηάιιεια
γηα ηα ρέξηα θαη ηηο επηθάλεηεο.

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2132039128 (Δπηζθέπηξηα Τγείαο).
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