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Νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2

• Μετάδοση
• Σταγονίδια αναπνευστικού συστήματος
• Άμεση επαφή με επιμολυσμένες επιφάνειες
• Δεν αναφέρεται μετάδοση μέσω κοπρανο-στοματικής οδού (υπό διερεύνηση)
• R0: 2-3

• Ανίχνευση του ιού στο αναπνευστικό σύστημα: 
• 1-2 ημέρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων
• έως 7-12 ημέρες σε ήπιες και μέτριες περιπτώσεις
• Κορύφωση στις 2 εβδομάδες και παρατεινόμενη διασπορά σε σοβαρή νόσο

• Ιικό φορτίο:
• Μέγιστο με την εμφάνιση συμπτωμάτων

• Εποχικότητα
• Παράγοντες: θερμοκρασία, υγρασία, υπεριώδης ακτινοβολία
• Δυναμική μετάδοσης σύμφωνα με μοντέλα βασισμένα σε άλλους κορωνοϊούς: 20% μείωση της 

κορύφωσης ΑΛΛΑ με διατήρηση R0>1, θα εξακολουθήσει η επιδημία



Νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2

• Επιβίωση στο περιβάλλον
• Εξαρτάται από θερμοκρασία, υγρασία και 

είδος επιφάνειας

• Μελέτες άλλων κορωνοϊών: 2 ώρες έως 4-
9 ημέρες

• Εξουδετέρωση από κοινά απολυμαντικά

• Δεν υπαρχουν ενδείξεις επιβίωσης σε νερό 
και λείμματα



Συμπτώματα

• Πυρετός

• Βήχας

• Αναπνευστική δυσχέρεια 

• Μυαλγίες

• Καταβολή

• Κεφαλαλγία

• Ρίγος

• Φαρυγγαλγία

• Καταρροή, ρινική συμφόρηση

• Διαταραχές γεύσης, όσφρησης

• Ναυτία, έμετοι

• Διάρροιες

• Κοιλιακά άλγη

Άτυπα συμπτώματα

Ασυμπτωματική λοίμωξη
1-3%, στα παιδιά μεγαλύτερο ποσοστό 
75% των ασυμπτωματικών εξελίσσονται σε συμπτωματική λοίμωξη



COVID-19- επιδημιολογικά δεδομένα

5% κρίσιμη 
κατάσταση

15% σοβαρή νόσος

40% μέτριας βαρύτητας νόσος

40% ήπια νόσος

Μηχανική υποστήριξη αναπνοής, ARDS

Νοσηλεία και οξυγονοθεραπεία

Πνευμονία, πιθανώς νοσηλεία

Κατ’οίκον απομόνωση και θεραπεία



• Εξέλιξη της νόσου
• 10-15% των ηπίων και μετρίας βαρύτητας περιστατικών θα εξελιχθούν σε σοβαρή νόσο 

• 15-20% των σοβαρών περιστατικών θα εξελιχθούν σε κρίσιμη κατάσταση

• Μέσος χρόνος
• Από την έκθεση έως την έναρξη συμπτωμάτων: 5-6 ημέρες

• Από την έναρξη συμπτωμάτων έως την ανάρρωση

• Ήπια νόσος: 2 εβδομάδες

• Σοβαρή νόσος: 3-6 εβδομάδες

• Από την έναρξη συμπτωμάτων έως το θάνατο (κρίσιμη κατάσταση)

• 1-8 εβδομάδες

Έκθεση Έναρξη συμπτωμάτων Ανάρρωση

Ήπια νόσος

Σοβαρή νόσος

5-6 ημέρες

2 εβδομάδες

3εβδομάδες 6 εβδομάδες

Ανάρρωση



COVID-19 στα παιδιά

• Κλινική εικόνα: ηπιότερη σε σχέση με τους ενήλικες

5,7% ανάγκη νοσηλείας



4,1% των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων στην Ελλάδα : < 17 ετών

uk



COVID-19 στα παιδιά

• Μετάδοση στα παιδιά: συνήθως ενδοοικογενειακή

• Μετάδοση από παιδιά σε ενήλικες: περιορισμένη

• Ενδοοικογενειακή διασπορά
• Μετάδοση σε παιδιά: 4,7% vs 17,1% σε ενήλικες
• Πιθανότητα λοίμωξης στα παιδιά μικρότερη συγκριτικά 

με τα άτομα >60 ετών (OR: 0,26, 95% CI 0,13-0,54)

• Μετάδοση από παιδιά σε ενήλικες: όχι συνήθης
• Γαλλία: 112 επαφές συμπτωματικού παιδιού, καμία 

μετάδοση
• Πληθυσμιακές μελέτες (Ιταλία, Ισλανδία): όλα τα 

παιδιά < 10 ετών ήταν αρνητικά
• Μελέτη Ολλανδία: σπάνια περιστατικά μετάδοσης 

μεταξύ παιδιών και από παιδιά σε ενήλικες

https://www.rivm.nl/

https://www.rivm.nl/


Λειτουργία παιδικών σταθμών και COVID-19

• Διαδικασίες

• Υποδομή 

• Προσωπικό



Βασικές αρχές πρόληψης διασποράς

• Τήρηση κοινωνικής απόστασης

• Καθαριότητα, απολύμανση

• Διαδικασίες παραλαβής και παράδοσης παιδιών

• Προσυμπτωματικός έλεγχος πριν την είσοδο

• Ασφαλής αναλογία παιδιών-προσωπικού

• Επάρκεια υλικών και υποδομών (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, 
παρασκευή γευμάτων)



Παιδιά και προσωπικό με συμπτώματα

• Ρητή οδηγία σε οικογένειες και προσωπικό μη προσέλευσης σε 
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων 

• Παραμονή στο σπίτι, οδηγίες θεράποντος
• Για τουλάχιστον 3 ημέρες μετά την υποχώρηση του πυρετού και των 

συμπτωμάτων  ΚΑΙ 14 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων



Εμφάνιση συμπτωμάτων στον παιδικό σταθμό

• Επικοινωνία με οικογένεια για παραλαβή του παιδιού

• Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά 
από τα υπόλοιπα παιδιά

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά 
αδιάβροχη)

• Απαγορεύεται η χρήση μάσκας σε βρέφη και παιδιά  < 3 ετών
• Σε μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϋποθέσεις (καλά ανεκτή, πρόληψη 

κινδύνου επαφής με μάτια και πρόσωπο)

• Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χώρου και επιφανειών μετά την 
αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας



Τήρηση κοικωνικών αποστάσεων

• Μικρές ομάδες παιδιών

• Ίδια αίθουσα για συγκεκριμένη ομάδα παιδιών και 
προσωπικό

• Αποφυγή ομαδικών δραστηριοτήτων

• Αποφυγή ανάμιξης /αλληλεπίδρασης παιδιών από 
διαφορετικά τμήματα σε δραστηριότητες και γεύματα 

• Ρύθμιση των ωρών άφιξης και αναχώρησης (αποφυγή 
άμεσης επαφής προσωπικού με γονείς)

• Είσοδος στο χώρο μόνο των παιδιών και του 
απαραίτητου προσωπικού 



Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων

• Προσπάθεια τήρησης απόστασης μεταξύ των παιδιών σε κοινές 
δραστηριότητες (γεύμα, εργασίες, παιχνίδι κτλ)
• Οργάνωση υποομάδων και καταμερισμός χρόνου

• Στους χώρους ύπνου, διατήρηση δύο μέτρων απόστασης μεταξύ 
των κρεβατιών

• Προσοχή στην αποφυγή κοινής χρήσης σκευών 

• Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό περιβάλλον



Διαδικασίες παραλαβής και παράδοσης των παιδιών

• Υγιεινή των χεριών στα παιδιά κατά την είσοδο (σαπούνι και νερό 
ή αντισηπτικό, με επίβλεψη)

• Προκαθορισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και 
αναχώρησης (μείωση άμεσης επαφής γονέων και προσωπικού)

• Συγκεκριμένο άτομο για τη συνοδεία του παιδιού από την είσοδο 
στην αίθουσα



Προσυμπτωματικός έλεγχος παιδιών πριν την είσοδο

• Παιδιά με πυρετό ή/και συμπτώματα συμβατά με COVID-19 
ΔΕΝ θα μπορούν να εισέλθουν

• Έλεγχος θερμοκρασίας και συμπτωμάτων  

• Στο σπίτι πριν την αναχώρηση για τον παιδικό σταθμό από τους γονείς

• Κατά την άφιξη ερωτήσεις, επισκόπηση και θερμομέτρηση (υγιεινή 
χεριών και καθαρισμός θερμομέτρου μεταξύ των παιδιών, μάσκα)



Καθαριότητα, απολύμανση

• Χώρους, επιφάνειες και αντικείμενα
• Παρασκευής και χορήγησης γευμάτων (πριν και μετά κάθε χρήση)

• Φιλοξενίας και δραστηριοτήτων

• Συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες, παιχνίδια

• Τουαλέτες και σημεία αλλαγής βρεφικών πανών

• Χώρους ξεκούρασης και ύπνου

• Προσπάθεια εξασφάλισης εξοπλισμού και παιχνιδιών ατομικής χρήσης ή περιορισμένης ομαδικής χρήσης

• Καθαρισμός αντικειμένων /παιχνιδιών μετά τη χρήση από κάθε παιδί πριν το χρησιμοποιήσει το επόμενο παιδί

• Παιχνίδια που δεν πλένονται/απολυμαίνονται ΔΕ θα χρησιμοποιούνται

• ΠΡΟΣΟΧΗ! 

• Τα είδη καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να βρίσκονται μακριά από τα παιδιά

• Καλός αερισμός και πρόληψη εισπνοής ερεθισιτικών και πιθανώς τοξικών ουσιών 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/

Καλός αερισμός χώρων

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/


Υγιεινή των χεριών

• Παιδιά και προσωπικό
• Κατά την είσοδο στο χώρο

• Όταν είναι εμφανώς λερωμένα (σαπούνι και νερό)

• Πριν και μετά:
• Την προετοιμασία ή τη χορήγηση γεύματος

• το γεύμα

• Τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή πάνας

• Την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά

• Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο

• Το χειρισμό απορριμμάτων 



Υγιεινή των χεριών

• Σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 sec

• Αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (εάν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα), 
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

• Το προσωπικό πλένει τα χέρια, αφού βοηθήσει τα παιδιά να πλύνουν τα δικά τους





Αναπνευστική υγιεινή



Ομάδες υψηλού κινδύνου

• Αυξημένος κίνδυνος σοβαρής νόσου και επιπλοκών

• Αξιολόγηση κινδύνου για παιδιά και προσωπικό σε συνεννόηση με 
θεράποντα ιατρό 



Ευχαριστώ

• Η επιδημία εξελίσσεται

• Η επιστημονική γνώση εμπλουτίζεται

• Οι οδηγίες επικαιροποιούνται ανάλογα με τα επιδημιολογικά και τα 
επιστημονικά δεδομένα

• Συνεργασία και επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και ΕΟΔΥ 


