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Μαρούσι,  28 - 08 -  2009 
 
Αριθ. Πρωτ. 2965 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & ∆.Ε.  .της 1χώρας 
(δηµόσιες και ιδιωτικές) 
 
ΚΟΙΝ.: 
1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές   
    Π.Ε & ∆.Ε της χώρας 
    (έδρες τους) 
2. Προϊσταµένους Επιστηµονικής και              
    Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. και      
    ∆.Ε. της χώρας    
    (έδρες τους) 
3. Σχολικούς Συµβούλους Π.Ε. & ∆.Ε.    
    (έδρες τους)   
4. ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης 
    και Προϊσταµένους Γραφείων Π.Ε. & ∆.Ε.   
    της χώρας                
    (έδρες τους)   
5. ΚΕ.∆.∆.Υ. 
    (µέσω των Περ/κών ∆ιευθύνσεων) 
6. Κ.Π.Ε. 
7. Συµβουλευτικούς Σταθµούς Νέων 

     (δια των οικείων ∆ιευθύνσεων) 
 8. Φροντιστήρια  
      (µέσω ∆ιευθύνσεων και Γραφείων) 

 
 
 

Θέµα: Αποστολή ειδικών οδηγιών προς τους εκπαιδευτικούς 
 

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. Γ.Ε.Κ.ΕΠ.Υ./4892/28-8-2009 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε πρωτόκολλο εισερχοµένου 2964/Γρ. 

Γεν. Γραµ./28-8-2009 που περιέχει ειδικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς Π/θµιας και ∆/θµιας 

Εκπαίδευσης, σχετικά µε τον ιό της γρίπης και παρακαλούµε να δοθούν σε όλους τους 



 

εκπαιδευτικούς της σχολικής σας µονάδας, αφού υπογράψουν σε ονοµαστική κατάσταση.  

Στην ως άνω κατάσταση θα υπογράφει και κάθε εκπαιδευτικός που θα διατίθεται ή θα 

τοποθετείται από τους πίνακες των αναπληρωτών και των ωροµισθίων. Η κατάσταση θα 

φυλάσσεται στο γραφείο του ∆ιευθυντή και αντίγραφό της θα αποστέλλεται στο αρµόδιο 

Γραφείο. 

 

 

                                         

Εσωτ. ∆ιανοµή       
    

1. Γρ. κ. Υπουργού  
2. Γρ. κ. Υφυπουργού 
3. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα  
4. Γρ. κ. Ειδικού Γραµµατέα Π.Ε. και ∆.Ε. 
5. Π.Ι. 
6. ∆/νση Σπουδών Π.Ε. 
7. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
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Αγαπητέ, 

 

Η πανδηµία από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)v παρουσιάζεται, το τελευταίο διάστηµα, 

σχεδόν στο σύνολο των χωρών της ανθρωπότητας.  

Με τον όρο “πανδηµία γρίπης” χαρακτηρίζεται µία επιδηµία µε παγκόσµια εξάπλωση 

που προκαλείται από ένα νέο ιό της γρίπης και προσβάλλει ένα µεγάλο ποσοστό του 

πληθυσµού που δεν έχει ανοσία στον ιό. 

Κατά τον εικοστό αιώνα, υπήρξαν 3 πανδηµίες: η ισπανική γρίπη το 1918, η ασιατική 

γρίπη το 1957 και η γρίπη του Hong Kong το 1968. 

Στη χώρα µας αναµένεται τα κρούσµατα πιθανόν να αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα που υπάρχει η εποχική γρίπη και ταυτόχρονα ο συγχρωτισµός σε κλειστούς χώρους 

είναι αυξηµένος. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα σχολεία αποτελούν έναν χώρο ιδιαίτερης προσοχής για την εξέλιξη 

της επιδηµίας της γρίπης στην κοινότητα γιατί είναι γνωστό ότι τα παιδιά συµµετέχουν 

σηµαντικά στη µετάδοση της νόσου τόσο λόγω της φυσιολογίας τους όσο και λόγω της 

κοινωνικής τους συµπεριφοράς (περισσότερος συγχρωτισµός και στενή επαφή µεταξύ τους 

λόγω παιχνιδιών).  

Η παρούσα επιστολή στοχεύει να σας ενηµερώσει για το νέο ιό γρίπης καθώς και για το 

πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής περιόδου σχετικά µε την 

πανδηµία από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1)v.  

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ 

 

Τι είναι ο νέος ιός γρίπης Α(Η1Ν1)v  

• Ο νέος ιός της γρίπης A(H1N1)v που αποµονώθηκε για πρώτη φορά πρόσφατα, 

είναι ένας νέος υπότυπος του ιού της γρίπης που προσβάλλει και τους ανθρώπους. 

Περιέχει γονίδια που προέρχονται από ιό της γρίπης των χοίρων, των πτηνών και των 

ανθρώπων. 

 

Συµπτώµατα που προκαλούνται από το νέο ιό 

• Τα συµπτώµατα της νόσου είναι παρόµοια µε αυτά της εποχικής γρίπης και µπορεί 

να περιλαµβάνουν: 

o αιφνίδια έναρξη πυρετού -συνήθως πάνω από 38 0C – και  

o συµπτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα (όπως βήχας, καταρροή, 

πονόλαιµος) 

o πόνος στους µυς και στις αρθρώσεις, πονοκέφαλος κλπ, ενώ 



 

o µπορεί να παρουσιαστούν και άλλα συµπτώµατα, όπως έντονο αίσθηµα 

κόπωσης και σπανιότερα διάρροια και έµετοι κυρίως στα νεότερης 

ηλικίας παιδιά  

• Ο ιός µπορεί να προσβάλει και το κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα και να 

προκαλέσει πνευµονία.  

• Ανοσοκατασταλµένα άτοµα, έγκυες, βρέφη, άτοµα µε χρόνια νοσήµατα του 

αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήµατος και ηλικιωµένοι είναι σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο να εµφανίσουν επιπλοκές.  

 

Τρόποι µετάδοσης του ιού 

Ο νέος ιός γρίπης A(H1N1)v µεταδίδεται µε τους ίδιους τρόπους που µεταδίδεται και η 

εποχική γρίπη: 

• µέσω σταγονιδίων από ασθενή που βήχει ή φτερνίζεται ή µιλάει, αλλά και  

• έµµεσα µε την επαφή µε µολυσµένα χέρια ή άψυχα αντικείµενα, όταν τα 

µολυσµένα σταγονίδια που προέρχονται από ασθενή εγκαθίστανται στα χέρια του ή 

σε άλλες επιφάνειες και µέσω αυτών υπάρχει δευτερογενής µετάδοση σε ανθρώπους 

που έρχονται σε επαφή µε αυτές. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή µολύνονται 

γιατί µε τα χέριά τους αγγίζουν το στόµα, την µύτη ή τα µάτιά τους. 

 

Μεταδοτικότητα του ιού 

Η περίοδος µεταδοτικότητας της γρίπης από το νέο ιό Α(Η1Ν1)v, σύµφωνα µε τα 

υπάρχοντα µέχρι στιγµής δεδοµένα, είναι από µια ηµέρα πριν έως και επτά ηµέρες µετά 

την εκδήλωση των συµπτωµάτων. Σηµειώνεται ότι η περίοδος µεταδοτικότητας µπορεί να 

είναι πιο παρατεταµένη στα παιδιά και ανοσοκατασταλµένα άτοµα. 

 

Πως µπορώ να προστατευτώ από τη νόσο; 

• Καλύψτε το στόµα και τη µύτη σας µε χαρτοµάντιλο όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. 

Πετάξτε το χαρτοµάντιλο στα σκουπίδια µετά τη χρήση του. Με αυτόν τον τρόπο, 

προστατεύετε τους άλλους. Αν δε διαθέτετε χαρτοµάντιλο φτερνιστείτε στον αγκώνα 

σας και όχι στην παλάµη σας 

• Το συχνό πλύσιµο χεριών θα σας προστατέψει από τα µικρόβια. Πλύνετε τα χέρια 

σας συχνά, ειδικά µετά το βήχα ή το φτέρνισµα. Τα καθαριστικά χεριών που 

περιέχουν αλκοόλ είναι επίσης αποτελεσµατικά. Αποφύγετε να ακουµπάτε τα µάτια 

σας, τη µύτη ή το στόµα σας, γιατί µε αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται η µόλυνση 



 

• Αποφεύγετε στενές επαφές µε άτοµα που έχουν ασθενήσει. Εάν αρρωστήσετε, 

κρατείστε απόσταση από τους άλλους για να µην τους µεταδώσετε τη νόσο 

• Μην πηγαίνετε στη δουλειά εάν αρρωστήσετε, αλλά µείνετε στο σπίτι σας για να 

µην µεταδώσετε την ασθένεια και στους άλλους, ενηµερώνοντας την υπηρεσία σας  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη γρίπη µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου 

Ελέγχου Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ): www.keelpno.gr καθώς και τηλεφωνικά στο 

νούµερο 1135. 

 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εκδώσει ειδική εγκύκλιο µε θέµα: 

«Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης Α(Η1Ν1)v στις Σχολικές Μονάδες 

και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» την οποία θα βρείτε στο σχολείο 

που υπηρετείτε µε την έναρξη της σχολικής περιόδου και οφείλετε να τη µελετήσετε.  

 

Σηµαντικά σηµεία της εγκυκλίου είναι ότι:  

• Σε κάθε σχολείο πρέπει να συσταθεί οµάδα γρίπης µε έναν υπεύθυνο «Συντονιστή 

γρίπης» για την εφαρµογή και την τήρηση των διατάξεων της εγκυκλίου και την 

αντιµετώπιση παιδιών που εµφανίζουν συµπτώµατα γρίπης.  

• Σε κάθε σχολείο πρέπει να καθοριστεί ένας χώρος στον οποίο θα παραµένουν παιδιά 

που εµφανίζουν συµπτώµατα γρίπης µέχρι να αποµακρυνθούν από το χώρο του 

σχολείου. 

 

Στα κύρια καθήκοντα του κάθε εκπαιδευτικού περιλαµβάνονται: 

• Η Εφαρµογή των κανόνων υγιεινής τόσο σε ατοµικό επίπεδο, όσο και παρακολούθηση 

και εκπαίδευση των παιδιών για τη σωστή εφαρµογή τους. 

• Η παρακολούθηση των παιδιών έτσι ώστε αν κάποιο εµφανίσει συµπτώµατα γρίπης, 

να φροντίσει για την έγκαιρη αποµάκρυνσή του από την αίθουσα διδασκαλίας και τη 

µεταφορά του στον καθορισµένο γι’ αυτό το σκοπό χώρο.  

• Η ενεργός συµµετοχή του στην εφαρµογή των συστάσεων της εγκυκλίου. 

• Η παραµονή του στο σπίτι σε περίπτωση που εµφανίσει συµπτώµατα γρίπης.  
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Μαρούσι,  28 - 08 -  2009 

 

Αριθ. Πρωτ. 2959 

 

 

ΠΡΟΣ: 

1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές   

    Π.Ε & ∆.Ε της χώρας 

    (έδρες τους) 

2. Προϊσταµένους Επιστηµονικής και               

    Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε. και      

    ∆.Ε. της χώρας    

    (έδρες τους) 

3. Σχολικούς Συµβούλους Π.Ε. & ∆.Ε.    

    (έδρες τους)   

4. ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης 

    και Προϊσταµένους Γραφείων Π.Ε. & ∆.Ε.    



 

    της χώρας                

    (έδρες τους)   

5. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & ∆.Ε.  .της 1χώρας 
(δηµόσιες και ιδιωτικές) 

6. ΚΕ.∆.∆.Υ. 

    (µέσω των Περ/κών ∆ιευθύνσεων) 

7. Κ.Π.Ε. 

8. Συµβουλευτικούς Σταθµούς Νέων 

     (δια των οικείων ∆ιευθύνσεων) 

  9. Φροντιστήρια  

      (µέσω ∆ιευθύνσεων και Γραφείων) 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

 

Θέµα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης 

 

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ΄ αριθµ Υ1/Γ.Π.οικ.115501/27/8/09 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «Μέτρα πρόληψης κατά της 

διασποράς της γρίπης Α(Η1Ν1) στις σχολικές µονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες» και παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της και αυστηρή τήρηση των οδηγιών που 

αναφέρονται σε αυτή.  

 

 

Στο πλαίσιο αυτό και µε τη λήψη της εγκυκλίου,  

οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων προβαίνουν στις εξής ενέργειες: 

 



 

• συγκαλούν το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και αποφασίζουν από κοινού για τα 

επιµέρους µέτρα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την καλύτερη εφαρµογή 

των οδηγιών της συγκεκριµένης εγκυκλίου στο πλαίσιο της σχολικής τους 

µονάδας. 

• φροντίζουν και αναρτούν σε εµφανή σηµεία του σχολείου συγκεκριµένες 

οδηγίες για τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ιδιαίτερα οι οδηγίες που 

αφορούν τους µαθητές αναρτώνται και σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.    

• συνεργάζονται µε τις σχολικές επιτροπές, των οποίων είναι µέλη,            και 

φροντίζουν από κοινού για την αγορά του υλικού που πρέπει να διαθέτει η 

σχολική µονάδα, σύµφωνα µε το παράρτηµα Β΄ της σχετικής εγκυκλίου. Η 

προµήθεια των υλικών να είναι ανάλογη του µαθητικού και εκπαιδευτικού 

δυναµικού της σχολικής µονάδας.   

• µεριµνούν, σε συνεργασία µε τις σχολικές επιτροπές και τις Νοµαρχίες, για την 

απολύµανση των διδακτηρίων. 

• ενηµερώνουν αναλυτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεµόνων του σχολείου τους για τα µέτρα και τις οδηγίες της παραπάνω 

εγκυκλίου, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής τους στο πλαίσιο της σχολικής 

µονάδας τους. 

• φροντίζουν, σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου  Γονέων 

και Κηδεµόνων, να ενηµερωθούν όλοι οι γονείς και κηδεµόνες των µαθητών 

του σχολείου για τα µέτρα και τις οδηγίες που πρέπει να τηρούνται και να 

εφαρµόζονται από όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σχετικά µε τον ιό 

της γρίπης. 

• φροντίζουν ώστε κατά την πρώτη εβδοµάδα από την έναρξη των µαθηµάτων 

να αφιερωθεί επαρκής χρόνος για τη λεπτοµερή ενηµέρωση των µαθητών 

σχετικά µε τον ιό της γρίπης και γενικότερα θέµατα υγιεινής. 

 

Οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Π.Ε και ∆.Ε. σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Π.Ε. και 

∆.Ε. προγραµµατίζουν σε επίπεδο Νοµού ή ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης επιµορφωτικές 

συναντήσεις, στις οποίες συµµετέχουν οι ∆ιευθυντές ή Προϊστάµενοι των σχολικών µονάδων και 

το προσωπικό καθαριότητας αυτών, καθώς και τα στελέχη εκπαίδευσης του Νοµού (Σχολικοί 

Σύµβουλοι, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Γραφείων, υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας).  Στις 



 

συναντήσεις αυτές οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται και από ειδικό επιστηµονικό προσωπικό του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, για θέµατα σχετικά µε τον ιό της γρίπης.   

Οι ∆ιευθυντές Π.Ε και ∆.Ε. σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους Γραφείων ελέγχουν τις 

σχολικές µονάδες για τη σωστή εφαρµογή των µέτρων και των οδηγιών της συνηµµένης 

εγκυκλίου. Παράλληλα, συνεργάζονται µε τους Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Π.Ε. και ∆.Ε. και τους 

Προϊσταµένους Γραφείων για τον προγραµµατισµό των επιµορφωτικών συναντήσεων στην 

περιοχή ευθύνης τους και φροντίζουν για την άρτια οργάνωσή τους. 

Τέλος, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Π.Ε και ∆.Ε. µέχρι τη ∆ευτέρα 31-8-

2009 να γνωστοποιήσουν και ηλεκτρονικά στον Ενιαίο ∆ιοικητικό τοµέα Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα egr@ypepth.gr, τον πλήρη 

προγραµµατισµό (τόπο – χρόνο) των επιµορφωτικών συναντήσεων που έχουν προαναφερθεί, σε 

επίπεδο Νοµού ή ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.             

 

                                         

Εσωτ. ∆ιανοµή       
    

1. Γρ. κ. Υπουργού  

2. Γρ. κ. Υφυπουργού 

3. Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα  

4. Γρ. κ. Ειδικού Γραµµατέα Π.Ε. και ∆.Ε. 

5. Π.Ι. 

6. ∆/νση Σπουδών Π.Ε. 

7. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                                        

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζ. Κακαλιούρα,  

Α. Καψάλη, Φ. Τσαλίκογλου                                          

Ταχ. ∆/νση: Βερανζέρου 50                             

Ταχ. Κώδ.: 104 38                                                                     

Τηλέφωνο: 210 5236283 

FAX: 210 5233563                        

                         

Αθήνα      27 /08/2009 

                         Α.Π.  Υ1/Γ.Π.οικ. 115501         

Προς: 

1.Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι TK 15180 

2.Υπουργείο Ανάπτυξης 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Μεσογείων 119 TK 10192 

3.Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας 

-Γρ. κ. Υπουργού 



 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Πειραιώς 40 TK 10182 

4.Υπουργείο Πολιτισµού 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 

-Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα Αθλητισµού 

Μπουµπουλίνας 20-22 TK 10632 

5.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Αχαρνών 2 TK 10176 

6.Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 

-Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

Τσόχα 7 ΤΚ 11521 

7.Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 ΤΚ 18518 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 



 

ΘΕΜΑ: «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της  γρίπης Α(Η1Ν1) στις  Σχολικές Μονάδες  

και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» 

Σχετ.: 

1. Π.∆. 95/2000 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄ 10-3-2000): Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας. 

2. Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 τ.Α΄ 21-8-97): Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Ε.Σ.Υ., οργάνωση των 

υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. 

3. Ν.3172/2003 (ΦΕΚ 197 τ.Α΄ 6-8-2003): Οργάνωση και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών 

∆ηµόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 

4. Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄ 11-7-2005): Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών ∆ηµόσιας 

Υγείας και άλλες διατάξεις. 

5. Απόφαση µε ΑΠ Υ1/ΓΠοικ.104526/30-7-2009 (ΦΕΚ354/τ.Υ.Ε.Θ/13-8-2009):Συγκρότηση Εθνικού 

Επιστηµονικού και Επιχειρησιακού Συµβουλίου για την αντιµετώπιση της πανδηµίας της γρίπης 

Α(Η1Ν1). 

6. Εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α.  υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ.57128/30-4-2009 σχετικά µε τη γρίπη  

Α/Η1Ν1. 

7. Πρακτικά Συνεδρίασης της 7ης Αυγούστου 2009 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού 

Επιστηµονικού & Επιχειρησιακού Συµβουλίου για την αντιµετώπιση της πανδηµίας της γρίπης 

Α/Η1Ν1.  

8. Πρακτικά Συνεδρίασης της 19ης Αυγούστου 2009 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού 

Επιστηµονικού & Επιχειρησιακού Συµβουλίου για την αντιµετώπιση της πανδηµίας της γρίπης 

Α/Η1Ν1. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά για το θέµα, σας αποστέλλουµε την παρούσα εγκύκλιο 

προς εφαρµογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε όπως την αποστείλετε   άµεσα  σε όλες τις   

Σχολικές Μονάδες   καθώς και λοιπούς φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 

Σκοπός της εγκυκλίου αυτής είναι αφενός η ενηµέρωση των εργαζοµένων, των παιδιών  των 

σχολείων Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας εκπαίδευσης(Νηπιαγωγεία-∆ηµοτικά-Γυµνάσια-Λύκεια), των 

ΕΠΑΣ, όλων των Φροντιστηρίων  και γενικότερα των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών µονάδων της 

χώρας όσον αφορά τα συµπτώµατα της  γρίπης Α(Η1Ν1), τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση 

εµφάνισης κρούσµατος και τα προληπτικά µέτρα κατά της διασποράς του νέου ιού και αφετέρου η 



 

παροχή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά µε την προετοιµασία αυτών για την αντιµετώπιση 

επιδηµίας γρίπης.  

 

Επιπλέον αυτών των µέτρων ειδικά στα νηπιαγωγεία εφαρµόζονται και όσα περιγράφονται στο 

παράρτηµα Ε. 

 

 

 

Επισηµαίνεται η ανάγκη ιδιαίτερης  επίβλεψης της εφαρµογής των κατωτέρω οδηγιών σε σχολεία 

όπου εκπαιδεύονται παιδιά µε ειδικές ανάγκες.   

 

Α. Κλινική συµπτωµατολογία  της γρίπης   

Η κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα συµπτώµατα από τα 

ακόλουθα: 

Πυρετό  

Βήχα 

Πονόλαιµο  

Μυαλγίες  

Συνάχι  

Πονοκέφαλο  

Ρίγος  

Αίσθηµα κόπωσης 

∆ιάρροια και εµέτους  σε ορισµένες περιπτώσεις   

 

Τονίζεται ότι τα παιδιά και οι εργαζόµενοι των σχολείων  που παρουσιάζουν ορισµένα από τα 

προαναφερόµενα συµπτώµατα δεν πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο. Κρίνεται σκόπιµη η 

αναζήτηση ιατρικής συνδροµής, στο δίκτυο Α΄βάθµιας Φροντίδας Υγείας, (π.χ. Παιδίατρος – 



 

Οικογενειακός γιατρός – Ιατρός Ασφαλιστικού Ταµείου κ.α) καθώς και η παραµονή των ασθενών 

στο σπίτι. Η κατ’ οίκον παραµονή είναι υποχρεωτική για όσες µέρες  διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον 

ακόµα ένα 24ωρο µετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρµάκων . 

 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συµβουλεύουν τους γονείς και τα άτοµα που ασχολούνται µε τη φύλαξη 

παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθηµερινά τα παιδιά για την εµφάνιση συµπτωµάτων γρίπης κάθε 

πρωί, πριν τα στείλουν στο σχολείο και εάν εµφανίζουν συµπτώµατα να µην τα στέλνουν. 

 

Β. Συνιστώµενες ενέργειες προετοιµασίας κάθε σχολικής µονάδας για την αντιµετώπιση 

επιδηµίας γρίπης: 

1. Ορισµός υπευθύνου  και οµάδας για την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της εγκυκλίου: 

• Σε κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα  πρέπει να ορισθεί οµάδα µε έναν υπεύθυνο «Συντονιστή γρίπης» 

για την εφαρµογή και την τήρηση των διατάξεων αυτής της εγκυκλίου.   Η οµάδα είναι 

τουλάχιστον τριµελής µε  επικεφαλής τον θεσµικά υπεύθυνο ∆ιευθυντή της Εκπαιδευτικής 

Μονάδας και για τα Νηπιαγωγεία τον Προϊστάµενο. Στην οµάδα συµµετέχουν ο Υποδιευθυντής  ή  

Αναπληρωτής ∆/ντής ή οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί . Από το ρόλο αυτό πρέπει να αποκλείονται, 

γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης και άτοµα µε χρόνιο νόσηµα που τους κατατάσσει σε οµάδα 

υψηλού κινδύνου. 

• Εφιστάται η προσοχή κάθε εκπαιδευτικού για την τήρηση των σχετικών οδηγιών που 

αναφέρονται στην εγκύκλιο, ο οποίος κάνει συστάσεις και ενηµερώνει σχετικά την συντονιστική 

οµάδα. 

• Η παραπάνω οµάδα οφείλει  να οργανώνει τις «∆ιαδικασίες Πρόληψης και Αντιµετώπισης   της    

γρίπης»   στη    συγκεκριµένη εκπαιδευτική µονάδα, µε βάση τις  γενικές οδηγίες της παρούσας 

εγκυκλίου, λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Οδηγίες για την οργάνωση 

αυτών των ∆ιαδικασιών περιέχονται στο Παράρτηµα Α.  

 

Στα  καθήκοντα του Συντονιστή της οµάδας κάθε εκπαιδευτικής µονάδας περιλαµβάνεται η µέριµνα 

για : 

1. Την  παροχή φροντίδας σε όσους ασθενήσουν κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην 

εκπαιδευτική µονάδα, στον χώρο που έχει προκαθοριστεί για το σκοπό αυτό . Εξαιρούνται οι 

αίθουσες που  χρησιµοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς.   



 

2. Την  καταγραφή των απουσιών λόγω γρίπης των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου. Η 

καταγραφή αυτή πρέπει να γίνεται µε τρόπο απλό και ταυτόχρονα ακριβή όπου θα αναφέρονται 

ο αριθµός των παιδιών που απουσίασαν ολόκληρη την ηµέρα, κατά τάξη, ανεξαρτήτως 

τµηµάτων καθώς και ο αριθµός του προσωπικού . Τα στοιχεία αυτά  θα συγκεντρώνει και 

αξιολογεί το ΥΠΕΠΘ και θα είναι στη διάθεση του ΕΚΕΠΥ, του ΚΕΕΛΠΝΟ και  της Γενικής 

∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας  / ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

3. Την εξασφάλιση άµεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας µε τις ακόλουθες Υπηρεσίες: 

• Τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων για την επίλυση 

θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

• Τις Τοπικές Αρχές ∆ηµόσιας Υγείας (∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας της οικείας Νοµαρχίας). 

• Τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ηµόσιας Υγείας  / ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγιεινής, ΕΚΕΠΥ και   ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).  

•  Επισηµαίνεται ότι, για την ενηµέρωση σχετικά µε τη γρίπη Α(Η1Ν1)  τα τηλέφωνα επικοινωνίας 

είναι τα εξής: 1135 ή 210-5222339 ή 210-5212054.   

4. Την εξασφάλιση επικαιροποιηµένης λίστας µε τα ονόµατα, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις των 

γονέων όλων των παιδιών και των εργαζοµένων στις σχολικές µονάδες. 

 

 

 

5.  Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας και της εκπαίδευσής του σύµφωνα µε  το 

περιεχόµενο της παρούσας εγκυκλίου  και τα παραρτήµατα αυτής, και 

6. Τη δραστηριοποίηση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, όπου υπάρχουν, για τη εθελοντική 

αλληλοϋποστήριξη, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόµενοι γονείς των ασθενών παιδιών 

που πρέπει να παραµείνουν, ένα χρονικό διάστηµα, κατ’ οίκον υπό την επίβλεψη ενηλίκου. 

 

2. Περιγραφή δράσεων  

1. Οργάνωση προγράµµατος ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων για 

τις διαδικασίες που έχει ορίσει η συγκεκριµένη εκπαιδευτική µονάδα για τη πρόληψη  και 

αντιµετώπιση της γρίπης Α(Η1Ν1) . Επιπλέον, προτείνεται ο σχεδιασµός προγράµµατος 



 

αγωγής υγείας µε θέµα τη νέα γρίπη Α/Η1Ν1, απευθυνόµενο σε εκπαιδευτικούς , µαθητές  και 

γονείς, υπό την επίβλεψη των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Α΄βάθµιας και Β΄βάθµιας 

εκπαίδευσης  και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΥΚΑ και τις ∆/νσεις ∆ηµόσιας 

Υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

2. Έλεγχος του συστήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης  έτσι ώστε να αποκατασταθούν άµεσα 

τυχόν βλάβες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

3. Μέριµνα ώστε οι νιπτήρες  στις τουαλέτες και στο προαύλιο  να διαθέτουν πάντα φιάλη µε υγρό 

σαπούνι  και χάρτινες πετσέτες µιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται  σε κάδους 

που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.  

4. Μέριµνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριµµάτων  να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν 

πλαστική σακούλα µιας χρήσης. 

5. Τοποθέτηση των θρανίων και των καθισµάτων στις  αίθουσες διδασκαλίας, όσο αυτό είναι 

εφικτό,  να γίνεται µε τέτοιο τρόπο που κάθε παιδί να τηρεί τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση 

από τα παρακείµενά του. 

6. Ορισµός χώρου όπου θα παραµείνει το παιδί που εµφανίζει  συµπτώµατα γρίπης µέχρι να το 

παραλάβουν οι γονείς τους(εξαιρούνται οι σχολικές αίθουσες που χρησιµοποιούνται για 

διδακτικούς σκοπούς). 

7. Εφοδιασµός κάθε εκπαιδευτικής µονάδας µε επαρκή ποσότητα υλικού απαραίτητου για την 

πρόληψη διασποράς της νέας γρίπης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτηµα Β.  

8. Περιορισµός λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν παραµονή σε 

κλειστούς χώρους. 

9. Επιµελής και συχνός καθαρισµός των αντικειµένων κοινής χρήσης (πχ.µπάλες, σκυτάλες κ.α.). 

 

 

 

10. ∆ιασπορά των µαθητών κατά τον προαυλισµό τους,  όσο το δυνατό µεγαλύτερη. 

11. Ειδικά για τις εκπαιδευτικές µονάδες που διαθέτουν  λεωφορεία µεταφοράς, πρέπει να υπάρχει 

µέριµνα για τον επαρκή αερισµό των οχηµάτων. 

 



 

Γ.Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συµπτωµάτων γρίπης από παιδί ή από 

εργαζόµενο στην εκπαιδευτική µονάδα: 

 

1.  Παιδιά και εργαζόµενοι που εµφανίζουν τα προαναφερόµενα συµπτώµατα γρίπης κατά τη 

διάρκεια παραµονής τους στην εκπαιδευτική µονάδα θα πρέπει να φορέσουν απλή χειρουργική 

µάσκα και να οδηγηθούν στον προκαθορισµένο  χώρο παραµονής. Το προσωπικό που θα 

εισέρχεται στο χώρο αυτό θα φοράει µάσκα και θα τηρεί απόσταση από τους ασθενείς µεγαλύτερη 

του ενός µέτρου. Οι γονείς ή οι κηδεµόνες των ασθενών παιδιών θα πρέπει να ειδοποιούνται 

αµέσως, µε σκοπό την αποµάκρυνση αυτών από το σχολείο. Ο προκαθορισµένος χώρος 

παραµονής, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται  µετά την αποχώρηση των ασθενών από 

προσωπικό που θα χρησιµοποιεί µέσα ατοµικής προστασίας. Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι 

και νερό αρκούν για τον καθαρισµό, ενώ εάν υπάρξουν εµέσµατα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα πρέπει 

τον καθαρισµό να ακολουθήσει απολύµανση  για την οποία θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί διάλυµα 

χλωρίνης 10%(1 µέρος χλωρίνης αραιωµένο σε 10 µέρη νερού) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.1  (βλέπε  

Κεφ. ∆.2 ) 

 

2.  Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα χρειαστεί χορήγηση αντιπυρετικού, δίδεται µόνο 

παρακεταµόλη σε δοσολογία σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως. 

 

∆. Προληπτικά µέτρα κατά της διασποράς της νέας γρίπης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες 

 

Τα προληπτικά µέτρα κατά της διασποράς της νέας γρίπης περιλαµβάνουν αφενός οδηγίες ατοµικής 

υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης χώρων, επιφανειών και αντικειµένων. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατοµικής υγιεινής και ταυτόχρονα να 

φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά. Οι  οδηγίες καθαρισµού και 

απολύµανσης απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. 

καθαρίστριες). 

Το προσωπικό καθαριότητας   θα πρέπει,  καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εκπαιδευτικής 

µονάδας,  να εξασφαλίζει την τήρηση των  κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στην παρούσα 

εγκύκλιο.  

                                                             

1
   Προσοχή, ποτέ δεν αναμειγνύονται δύο διαφορετικά απολυμαντικά ή καθαριστικά.  



 

 

1.  Οδηγίες ατοµικής υγιεινής: 

• Αποφυγή επαφής χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα για τη µείωση του κινδύνου µόλυνσης 

από τον ιό. 

• Αποφυγή  κοινής χρήσης των µολυβιών, των στυλό, των  µαρκαδόρων και άλλων προσωπικών 

αντικειµένων. 

• Αποφυγή των χειραψιών και των φιλιών. 

• Κάλυψη της µύτης και του στόµατος µε χαρτοµάντηλο (ή µε άλλο τρόπο) σε βήχα ή φτέρνισµα. 

Το χρησιµοποιηµένο χαρτοµάντηλο πρέπει να απορρίπτεται αµέσως µετά τη χρήση τόσο από τα 

παιδιά όσο και από το προσωπικό µέσα στους κάδους απορριµµάτων. 

• Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση µε το στόµα. 

• Τακτικό πλύσιµο των χεριών των παιδιών και των εργαζοµένων µε υγρό σαπούνι και  νερό, ιδίως 

µετά από βήχα ή φτέρνισµα. Το πλύσιµο πρέπει να διαρκεί 15-20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. 

Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωµα των χεριών µε χάρτινες χειροπετσέτες µιας χρήσης οι οποίες θα 

απορρίπτονται στους κάδους απορριµµάτων. Η διαδικασία πλυσίµατος των χεριών περιγράφεται 

εικονογραφηµένη στο Παράρτηµα ∆. 

     Τα  παιδιά και οι εργαζόµενοι στην εκπαιδευτική µονάδα  µπορούν εναλλακτικά να χρησιµοποιούν 

αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυµα ή χαρτοµάντηλα µε αντισηπτικό . Συνιστάται καλό τρίψιµο των 

χεριών, για 30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον,  µέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει τελείως. Το 

µπουκάλι µε το αλκοολούχο διάλυµα (µε αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να  βρίσκεται σε κάθε 

αίθουσα διδασκαλίας και εάν είναι δυνατό κοντά στην έξοδο. 

       Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά  οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής. 

Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των κυλικείων.  

2. Οδηγίες καθαρισµού και απολύµανσης: 

1. Συστηµατικός και επαρκής αερισµός όλων των χώρων. 

2. Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισµού, επιβάλλεται προσεκτικός και συχνός καθαρισµός 

(µετά από κάθε διάλλειµα) λείων επιφανειών που χρησιµοποιούνται συχνά (π.χ. πόµολα, 

χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωµα, βρύσες κλπ) µε κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό 

σαπούνι και νερό, ή διάλυµα οικιακής χλωρίνης 10% (1 µέρος οικιακής χλωρίνης αραιωµένο σε 10 

µέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σηµειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισµού  πρέπει να 



 

γίνονται µε χρήση γαντιών. Ειδικότερα θα χρησιµοποιείται  µάσκα µιας χρήσης κατά τον 

καθαρισµό µε διάλυµα οικιακής χλωρίνης. Στο Παράρτηµα Γ παρέχονται οδηγίες για τη σωστή 

χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας. 

 

 

3. Ο καθαρισµός των αντικειµένων που δεν είναι εµφανώς λερωµένα µπορεί να γίνει µε ένα 

απολυµαντικό, όπως οινόπνευµα. Τα αντικείµενα που είναι εµφανώς λερωµένα καθαρίζονται 

πρώτα µε υγρό σαπούνι και νερό και κατόπιν µε απολυµαντικό. 

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο καθαρισµό των αντικειµένων και των επιφανειών µε τις 

οποίες ήρθε σε επαφή άτοµο που εµφάνισε συµπτώµατα γρίπης.  

5. Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεµίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να 

αποµακρύνονται αµέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να φοράει γάντια 

και ποδιά µιας χρήσης. 

6. Τα µέσα ατοµικής προστασίας µετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αµέσως στις 

πλαστικές σακούλες των κάδων απορριµµάτων. ∆εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες καθαρισµού 

τους, πχ. πλύσιµο των γαντιών µιας χρήσης και επαναχρησιµοποίησή τους.  

7. Επισηµαίνεται ότι, η χρήση γαντιών µια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καµιά περίπτωση το 

σχολαστικό πλύσιµο των χεριών.   

 

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ                                       

                 

                                  ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΖΑΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 



 

1.Υπουργείο Εσωτερικών 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Β.Σοφίας 15 ΤΚ 10674 

2.Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Νίκης 5-7 ΤΚ 10180 

3.Υπουργείο Εξωτερικών 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Β. Σοφίας 5 TK 10027 

4.Υπουργείο Εθνικής 'Αµυνας 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Μεσογείων 151 TK 15500 

 

 

 

5.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Χαρ. Τρικούπη 182 TK 10178 

6.Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 



 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Μεσογείων 96 TK 10127 

7.Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

Αναστάσεως 2 TK 15669 

8.Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης 

-Γρ. κ. Υπουργού 

-Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

-Γρ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 

∆ιοικητήριο ΤΚ 54123 Θεσ/κη 

 

9.Όλες τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες 

Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων µε την παράλκηση κοινοποίησης στους ∆ήµους και Κοινότητες των 
περιοχών αρµοδιότητάς τους 

 

10.Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

-Γραφεία κ.κ.Νοµαρχών 

-∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας 

-∆/νσεις Υγείας 

-∆/νσεις Υγιεινής 

-∆/νσεις Υγείας –Πρόνοιας 

  

Έδρες τους - Επαρχία 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 

1. Γρ. Υπουργού  

2. Γρ. Υφυπουργών 

3. Γρ. Γενικών Γραµµατέων 

4. Γρ. Γενικών ∆ιευθυντών 

5. Όλες τις ∆ιευθύνσεις  

6. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 

7. ΕΚΕΠΥ 

 



 

 

Παράρτηµα Α 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα πρέπει να τηρεί γραπτώς α) ∆ιαδικασία πρόληψης  της διασποράς της  
γρίπης Α(Η1Ν1), και β) ∆ιαδικασία αντιµετώπισης ασθενών  µε εκδηλώσεις αυτής. 

 

α) Στη «∆ιαδικασία πρόληψης της διασποράς της  γρίπης Α(Η1Ν1)» πρέπει να περιλαµβάνονται 
τα εξής: 

 

• Καθορισµός χώρου παραµονής ασθενών. 

• Πως ακριβώς θα οργανωθεί η επίβλεψη του πλυσίµατος των χεριών στις βρύσες, καθώς και η 
εποπτεία σωστής χρήσης του αντισηπτικού χεριών. 

• Πως ακριβώς θα οργανωθεί ο καλός αερισµός όλων των  χώρων (πόσο συχνά, µε την ευθύνη 
ποιου ατόµου για κάθε αίθουσα). 

• Πως θα γίνεται ο καθαρισµός των επιφανειών µε τις οποίες υπάρχει συχνή επαφή χεριών, π.χ. 
πόµολα (ποια ακριβώς σηµεία θα καθαρίζονται, µε τι συχνότητα, µε ποια σειρά, από ποιο άτοµο 
κλπ.). Προτείνεται ο καθαρισµός στα πόµολα και στην κουπαστή της σκάλας µετά από κάθε 
διάλειµµα.  

• Ποιο ή ποια άτοµα θα είναι υπεύθυνα για την καταγραφή των απουσιών κάθε ηµέρα και µε ποια 
ακριβώς διαδικασία θα γίνεται αυτό.  

• Πώς και από ποιον θα ελέγχεται η επάρκεια του υλικού καθαρισµού και του υλικού φροντίδας των 
ασθενών, και ποια ακριβώς είναι η διαδικασία µε την οποία θα γίνεται έγκαιρα η παραγγελία νέου 
υλικού, όταν αυτό κοντεύει να εξαντληθεί.  

• Πώς θα γίνεται η καλή ενηµέρωση των εµπλεκόµενων ατόµων στις διαδικασίες πρόληψης και 
αντιµετώπισης της γρίπης Α(Η1Ν1). 

 

β) Στη «∆ιαδικασία αντιµετώπισης ασθενών  µε εκδηλώσεις γρίπης στο σχολείο» πρέπει να 
περιλαµβάνονται τα εξής: 

 

• Σε ποιο ή ποια άτοµα θα απευθυνθούν όσοι από τους µαθητές ή το προσωπικό αισθανθούν ότι 
δεν είναι καλά ή θα εµφανίσουν συµπτώµατα γρίπης.  

• Ποιο ή ποια άτοµα θα συµµετέχουν στη Συντονιστική Οµάδα1.  

• Ποιο ή ποια άτοµα θα αναλάβουν την ευθύνη του καθαρισµού του προκαθορισµένου χώρου 
παραµονής ασθενών, µετά την αποχώρηση αυτών. 



 

 

1.
Ειδικότερα, για τον καθορισµό υπευθύνων θα πρέπει να προβλέπονται πάντα αντικαταστάτες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα Β 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2  

 

• Θερµόµετρα (µη υδραργυρικά, π.χ. ψηφιακά µασχάλης) ή ταινίες θερµοµέτρησης.  

• Χάρτινες χειροπετσέτες µιας χρήσης 

• Γάντια µιας χρήσης  

• Απλές χειρουργικές µάσκες µιας χρήσης 

• Προστατευτικές ποδιές. 

• Πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιµοποιηµένων µέσων ατοµικής 

                                                             

2
    Πέραν του υγειονομικού υλικού που περιέχεται στο κυτίο Α΄ Βοηθειών, το οποίο πρέπει να διαθέτει κάθε 

εκπαιδευτική μονάδα. 



 

προστασίας και των χαρτοµάντιλων ή για τη συλλογή µολυσµένων αντικειµένων που 

πρέπει να πλυθούν ή να απολυµανθούν. 

• Πλαστικά ποτήρια µιας χρήσης. 

• Μπουκάλια ή σωληνάρια µε αντισηπτικό διάλυµα  χεριών µε αντλία έγχυσης και βάση( 

περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%).  

• Απολυµαντικά για χώρους και επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) και απολυµαντικά για 

αντικείµενα που εξατµίζονται εύκολα (π.χ. οινόπνευµα)  

• Σιρόπι και χάπια παρακεταµόλης. 

 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στη φύλαξη των αντισηπτικών διαλυµάτων  και των 

φαρµάκων, ώστε να µην είναι προσιτά στα παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 Παράρτηµα Γ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)  

 

                 Πηγή εικόνας: WHO 

• Παιδιά και εργαζόµενοι που εµφανίζουν συµπτώµατα γρίπης Α(Η1Ν1) κατά τη διάρκεια 

παραµονής τους στην εκπαιδευτική µονάδα, θα πρέπει να φορούν απλή χειρουργική µάσκα (που 

να την στερεώνουν καλά στα αυτιά έτσι ώστε να καλύπτει τη µύτη και το στόµα) και να 

οδηγηθούν στον προκαθορισµένο χώρο παραµονής (εκτός αιθουσών διδασκαλίας). 

• Το προσωπικό που θα εισέρχεται στον προκαθορισµένο χώρο παραµονής, να φοράει µάσκα. 

• Το προσωπικό όταν καθαρίζει, θα πρέπει να φοράει γάντια µιας χρήσης. 

• Όταν για τον καθαρισµό το προσωπικό χρησιµοποιεί διάλυµα οικιακής χλωρίνης(1:10), θα πρέπει 

να χρησιµοποιεί και µάσκα µιας χρήσης. 

• Τα ανωτέρω µέσα ατοµικής προστασίας µετά την χρήση τους, πρέπει να απορρίπτονται αµέσως 

στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριµµάτων. ∆εν πρέπει να γίνονται προσπάθειες 

καθαρισµού τους, π.χ. πλύσιµο των γαντιών µια χρήσης και επαναχρησιµοποίησή τους.   

• Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών µιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καµία περίπτωση το σχολαστικό 

πλύσιµο των χεριών. 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣΚΑΣ                  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ                                          



 

               

          Πηγή : ΚΕΕΛΠΝΟ 

 

Με γυµνό χέρι δεν αγγίζουµε το εσωτερικό της µάσκας ή την εξωτερική επιφάνεια των γαντιών 



 

 

Παράρτηµα ∆ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ 

 

 

 

Βάλτε σαπούνι Ρίξτε νερό 

Σαπουνίστε 

καλά τα  

χέρια σας 

Μην ξεχάσετε   

να σαπουνίσετε  

ανάµεσα  

στα δάκτυλα 

 

 

 



 

     

 Ξεβγάλετε καλά 

 

Κλείστε τη βρύση 

χρησιµοποιώντας 

χαρτοµάντηλο και 

πετάξτε το 

Σκουπίστε καλά τα  

χέρια σας µε άλλο  

χαρτοµάντηλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Συνιστώµενες ενέργειες προετοιµασίας Νηπιαγωγείων για την αντιµετώπιση επιδηµίας 
γρίπης Α(Η1Ν1) πέραν των οριζόµενων στα επιµέρους κεφάλαια της  παρούσης. 

 

Προκαθορισµός ιδιαίτερου χώρου παραµονής του νηπίου  που θα εµφανίσει  συµπτώµατα 

γρίπης Α(Η1Ν1) µέχρι να το παραλάβουν οι γονείς τους. 

Επιπλέον µέτρα ατοµικής υγιεινής 



 

 

• Μέριµνα ώστε στους χώρους ξεκούρασης των νηπίων καθώς και στον προκαθορισµένο χώρο 

παραµονής νηπίων που θα εµφανίσουν συµπτώµατα γρίπης Α(Η1Ν1) , να χρησιµοποιούνται 

µόνο  χαρτοσέντονα µιας χρήσης. 

• Ιδιαίτερη προσοχή στο πλύσιµο των χεριών πρέπει να δίνει το προσωπικό των νηπιαγωγείων σε 

περιπτώσεις όπως:  

• πριν και µετά τη χορήγηση των γευµάτων. 

• µετά τον καθαρισµό της µύτης και του στόµατος του κάθε παιδιού.  

• µετά τον καθαρισµό επιφανειών λερωµένων  µε εκκρίσεις (σάλιο, κ.α.)  και την υποβοήθηση του 

κάθε παιδιού στην τουαλέτα. 

• Η χρήση χαρτοµάντηλων µιας χρήσης εµποτισµένα µε αντισηπτικό ή εναλλακτικά  η χρήση του 

αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύµατος, η οποία πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών για την αποφυγή κατάποσής του. 

• Η αποφυγή κοινής χρήσης των µολυβιών, στυλό, µαρκαδόρων και άλλων προσωπικών 

αντικειµένων. 

• Προσεκτικός και συχνός καθαρισµός των παιχνιδιών του νηπιαγωγείου µε υγρό σαπούνι και νερό 

ή απολυµαντικό που εξατµίζεται εύκολα (π.χ. οινόπνευµα). 

• Η αποφυγή  χρήσης παιχνιδιών από µαλακά υλικά, λόγω της αδυναµίας καλού καθαρισµού τους. 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ  ΜΕΣΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

• Να είναι λειτουργική, άνετη και εύκολη στη χρήση και να µη προκαλεί ερεθισµό. 

• Να έχει λεπτή υφή και να αποτελείται από 3 στρώµατα από µη υφασµένες ίνες ραιγιόν. 

• Το µεσαίο στρώµα να έχει ειδικό φίλτρο, χωρίς ίνες fiberglass 

• Nα είναι δετή µε µακριά κορδόνια και στο επάνω µέρος να φέρει ενσωµατωµένο µακρύ έλασµα 

για τέλεια εφαρµογή στη ράχη της µύτης. 

• Να µην είναι διαπερατή σε βιολογικά υγρά. 

• Με πιστοποίηση CE 

 

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Μη αποστειρωµένα γάντια από φυσικό latex, κοντής µανσέτας: 

 

� Να  πληρούν τα  Ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ 455-1 και ΕΝ 455-2   ως προς την ποιότητα 

κατασκευής , την αντοχή και τις διαστάσεις .  

� Να πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς 

κινδύνους. 

� Να έχουν οµοιόµορφη επάλειψη µε παράγωγο αµύλου για εύκολο φόρεµα. Μετά την 

αφαίρεσή τους να µην παραµένει µεγάλη ποσότητα  πούδρας στην επιφάνεια του χεριού 

του χρήστη.  



 

� Επιβάλλεται η δοκιµή δείγµατος από τα µέλη της Επιτροπής αξιολόγησης  επειδή τα 

γάντια µιας χρήσης συχνά έχουν ελαττωµατική εφαρµογή και ορατές οπές  µε αποτέλεσµα 

κίνδυνο έκθεσης του χρήστη σε µολυσµατικό υλικό. 

� Συσκευασία και σήµανση σύµφωνα µε το πρότυπο BSEN980:1997 

� Η ηµεροµηνία παραγωγής να είναι µικρότερη των 6 µηνών από την ηµεροµηνία 

παράδοσης. 

� Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου βάσει των 

απαιτήσεων των προτύπων EN455-1,  EN 455-2 & EN 455-3 . 

� Με πιστοποίηση CE . 

� Χρόνος διεισδύσεως µικροβίων πάνω από 60΄ λεπτά.  Χαρακτηρισµός γαντιού ως προς 

το επίπεδο προστασίας που παρέχει, κλάση 3. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟ∆ΙΕΣ 

 

� Ρόµπες µιας χρήσεως από υποαλλεργικό υλικό µε δέσιµο πίσω στη µέση. 

�  Μακριά µανίκια µε λάστιχο στο τελείωµα. 

� Κάλυψη όλου του κορµού µέχρι τη µέση της γαστροκνηµίας . 

� Με πιστοποίηση CE . 

 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 

 

� Να έχει άδεια ΕΟΦ σαν φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα (ή σαν βιοκτόνο τύπου Ι). 



 

� Να έχει περιεκτικότητα αλκοόλης ή µίγµατος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 

προπανόλη) µε άθροισµα 60 έως 95%. 

� Με πιστοποίηση CE 

 

 

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 

 

� Να περιέχει ενυδατικούς και  αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρµατος. 

� Να έχει pH  ουδέτερο 5,5-7 και να είναι δερµατολογικά ελεγµένο.   

� Να είναι άχρωµο µε ευχάριστο ή καθόλου άρωµα . 

� Να περιέχει επιπρόσθετα µια ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη µη 
ανάπτυξη µικροβίων όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο  ΦΕΚ 329, τεύχος 2ο 21/4/1997 ΚΥΑ 
6α/οικ., 3320 παράρτηµα VI. 

� Να µην περιέχει triclosan 

� Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (άδεια ΕΟΦ) ή σαν απορρυπαντικό χεριών  

� ( καταχώρηση σε ΓΧΚ) 

� Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του  

� Να προσκοµιστεί δείγµα στην κανονική του συσκευασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πηγή : CDC 

 

Κάλυψε µε χαρτοµάντηλο τη  

µύτη και το στόµα σου, όταν  

φτερνίζεσαι  ή βήχεις. 

Καλό, σωστό και συχνό  πλύσιµο  

των  χεριών σου. 

                                  

                                                                          


