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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2020 ΕΣΣΟ 

 
 1. Για την ασφαλή διεξαγωγή της κατάταξης της 2020 ΕΣΣΟ, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα σε σχέση με την 
πανδημία «COVID-19», απαιτείται η λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας του 
προσωπικού:  
 
  α. Προ της κατάταξης - άφιξης στις Μονάδες. 
 
  β. Κατά την κατάταξη - άφιξη στις Μονάδες. 
 
  γ. Μετά την κατάταξη - άφιξη στις Μονάδες. 
 
 2. ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
  α. Καθαριότητα – απολύμανση - αερισμός των αιθουσών και 
των κοινόχρηστων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν. 
 
  β. Καθαριότητα - απολύμανση – αερισμός των μεταφορικών 
μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διακίνηση των Ν/Σ.  
 
  γ. Καθαριότητα – απολύμανση – αερισμός των χώρων 
στρατωνισμού των Ν/Σ στις Μονάδες. 
 
  δ. Κλήση των Ν/Σ για κατάταξη, έτσι ώστε ο αριθμός των 
κατατασσομένων ανά ΚΕΝ, ανά ημέρα, να μην υπερβαίνει τους 180. 
 
  ε. Οι Υπεύθυνοι Υγιεινής και Ασφάλειας των ΚΕΝ - Μονάδων με 
την συνδρομή του αντίστοιχου ΛΥΓ-Δριας Υγκού να προβούν μετά από εκτίμηση 
των χώρων που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από τους Ν/Σ, σε ανάλογο 
σχεδιασμό εκμετάλλευσης των διαθέσιμων χώρων (κλειστοί / ανοιχτοί χώροι 
άσκησης - εκπαίδευσης, χώρος διανομής σε θαλάμους, εστιατόρια, τουαλέτες). Ο 
εν λόγω σχεδιασμός να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το μέγεθος-χωρητικότητα των 
χώρων, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παράμετρος είναι καθοριστική, σε ότι 
αφορά στα μέτρα προστασίας και το συνολικό αριθμό οπλιτών που μπορεί να 



εξυπηρετήσει. Να καταβάλλεται προσπάθεια τήρησης του μέτρου της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης (8m2  ωφέλιμος χώρος ανά άτομο και 2 m απόσταση μεταξύ 
τους). 
 
  στ. Οι Υπεύθυνοι Υγιεινής και Ασφάλειας των ΚΕΝ - Μονάδων με 
την συνδρομή του αντίστοιχου ΛΥΓ-Δριας Υγκού, να έχουν ετοιμότητα 
ενημέρωσης των Ν/Σ για τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξής τους και τις βασικές 
πρόνοιες του παρόντος υγειονομικού πρωτοκόλλου, με την κατάταξή τους στην 
ΕΦ. 
 
 3. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΦΙΞΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
   
  α. Ελεγχόμενη είσοδος στα ΚΕΝ, με αποφυγή συνωστισμού: 
 
   (1) Μέγιστος αριθμός κληθέντων για κατάταξη 180 άτομα 
ανά ΚΕΝ, ανά ημέρα. 
 
   (2) Προγραμματισμός κλιμακωτής προσέλευσης, κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 
 

(3) Συγκρότηση πεντάδων (αντί δεκάδων). 
 
(4) Τήρηση αποστάσεων 1-2 μέτρα, τόσο κατά την είσοδο, 

όσο και κατά την κίνηση των Ν/Σ εντός του ΚΕΝ. 
 

  β. Θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων στο ΚΕΝ - Μονάδες, 
όπως παρακάτω:  

 
(1) Το εμπλεκόμενο στη διενέργεια των ελέγχων 

προσωπικό, μεριμνά για την ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του, τηρώντας αυστηρά τους 
κανόνες ατομικής υγιεινής και φέροντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ανελλιπώς 
προστατευτικά γάντια και προστατευτική μάσκα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων. 

 
(2) Ο διενεργών τον θερμομετρικό έλεγχο: 

 
   (α) Παρατηρεί εξ αποστάσεως 1 - 2 μέτρων τον 

προτιθέμενο να εισέλθει στο σχολικό συγκρότημα, για τυχόν  εμφανή συμπτώματα 
της λοίμωξης αναπνευστικού, όπως βήχα (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με 
απόχρεμψη), λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή, ρίγος (τρέμουλο), καταρροή.  

 
    (β) Σε περίπτωση που δεν εντοπίζει τέτοια 
συμπτώματα, φέροντας τα προαναφερθέντα ΜΑΠ, πλησιάζοντας στο βαθμό που 
απαιτείται, διενεργεί τη θερμομέτρηση με τη χρήση θερμομέτρου «τύπου 
σαρώσεως».  

                 



  (γ) Διενεργεί θερμομέτρηση εκ νέου μετά την 
πάροδο 10 λεπτών, σε όσους παρουσιάζουν θερμοκρασία >37.3°C, προς 
επιβεβαίωση του αρχικού ευρήματός του.  
 

 (δ) Αναζητά ενδεχόμενο ιστορικό επαφής τις 
τελευταίες 14 ημέρες με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα. 
 
  γ. Χειρισμός επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος 
 

(1) Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι επιβεβαιωμένο 
θετικό κρούσμα, του χορηγούνται αμέσως προστατευτική μάσκα καθώς επίσης και 
γάντια μιας χρήσης ( οδηγίες χρήσης όπως αυτές φαίνονται στην Προσθήκη 1 του 
Παραρτήματος «Δ») και οδηγείται σε δεύτερη ξεχωριστή ειδική αίθουσα, που έχει 
προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, έτσι ώστε να διεκπεραιωθεί με ασφάλεια η 
διαδικασία κατάταξής του και να του δοθούν οδηγίες  για αυτοπεριορισμό, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.  
 

(2) Σε περίπτωση που Ν/Σ παρουσιάζει κάποιο από τα 
συμπτώματα της παρ. 3.β.(2)(α) ή έχει θερμοκρασία >37.3°C, θεωρείται ως 
ύποπτο κρούσμα «COVID-19». Σε τέτοια περίπτωση του χορηγείται αμέσως 
χειρουργική μάσκα και οδηγείται σε ξεχωριστή ειδική αίθουσα, που έχει 
προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, έτσι ώστε να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες 
κατάταξής του. Στη συνέχεια του χορηγείται αναρρωτική άδεια, έτσι ώστε να 
εξετασθεί από τον προσωπικό του ιατρό και  στις περιπτώσεις που απαιτείται να 
τεθεί σε αυτοπεριορισμό, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

                       
 δ. Η υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 

διαλύματος, που θα βρίσκεται στην πύλη του Κέντρου Κατάταξης Μονάδας, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, πριν από την είσοδο των Ν/Σ στο χώρο. 
 

ε. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους Ν/Σ είναι 
προαιρετική, ενώ για το προσωπικό της ΕΦ που εμπλέκεται στην κατάταξη – 
υποδοχή των Ν/Σ στην Μονάδα, η χρήση προστατευτικής μάσκας  και γαντιών 
μιας χρήσης είναι υποχρεωτική. Οδηγίες για την ασφαλή χρήση μάσκας και 
γαντιών, όπως Προσθήκη «1». 

 
στ. Οι Ν/Σ να ακολουθούν σε ομάδες των 5 ατόμων, την 

προκαθορισμένη πορεία, περνώντας από τα διάφορα συνεργεία, διατηρώντας 
σταθερή ροή και αποφεύγοντας αχρείαστες συγκεντρώσεις και συνωστισμό. 

 
ζ. Απαγορεύεται η είσοδος στα ΚΕΝ και στις Μονάδες γονέων-

κηδεμόνων-συνοδών των Ν/Σ, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.   
 
η. Στις περιπτώσεις εισόδου ατόμων, πλην των υπηρετούντων 

στο συγκεκριμένο Στρδο, στο Βιβλίο Πύλης να καταγράφονται πέραν της 
ταυτότητας και της ώρας εισόδου και εξόδου τους, οι χώροι στους οποίους 



διακινήθηκαν και τα άτομα με τα οποία ήρθαν σε επαφή. Αυτές οι πληροφορίες, 
δύναται να διευκολύνουν ενδεχόμενη διαδικασία ιχνηλάτησης. 

 
 4.  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΦΙΞΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 
α. Μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  
 
 (1) Για τη μετακίνηση των Ν/Σ από τα ΚΕΝ προς τις 

Μονάδες που θα τοποθετηθούν αλλά και για τις λοιπές στη συνέχεια μετακινήσεις 
τους, να τηρούνται τα ακόλουθα: 

 
  (α) Τα χρησιμοποιούμενα λεωφορεία και λοιπά 

οχήματα πολλαπλής χρήσεως, δύναται να μεταφέρουν αριθμό επιβατών ίσο με το 
100% της χωρητικότητάς τους. 

 
  (β) Όλοι οι επιβάτες να φέρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

μάσκα ατομικής προστασίας.  
 
β. Διαμονή σε θαλάμους: 
 

(1) Ο αριθμός των ατόμων που δύναται να φιλοξενηθεί σε 
θαλάμους στρατωνισμού να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 
παραμέτρους: 

 
(α) Απόσταση τουλάχιστο 1,5 μέτρων μεταξύ 

κρεβατιών τύπου κουκέτας. 
 

(β) Επιτρέπεται να καταλαμβάνονται και τα 2 
κρεβάτια της κουκέτας. 
 
   (2) Ο κάθε οπλίτης θητείας να χρησιμοποιεί αποκλειστικά 
τα δικά του κλινοσκεπάσματα και να μεριμνά για την τακτική καθαριότητά τους. Η 
χρήση κουβέρτας είναι προαιρετική. 
 
   (3) Να υπάρχει συνεχής ή και τακτικός φυσικός αερισμούς 
του χώρου διαμονής με άνοιγμα των παραθύρων. 

  
   (4) Οι κάθε οπλίτης θητείας να έχει τα δικά του 

αποκλειστικά αντικείμενα – ατομικά είδη και να μην τα αναμειγνύει με των 
υπολοίπων . 

 
(5) Να γίνεται τακτικός καθαρισμός του ρουχισμού των 

οπλιτών θητείας. 
 



  (6) Να γίνεται τακτικό πλύσιμο των χεριών, 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και στο βαθμό που είναι εφικτό κάθε φορά που 
εισέρχονται ή και εξέρχονται από τους θαλάμους  διαμονής. 
 

 (7) Να ενημερώνεται άμεσα ο Δκτής Λόχου ή το αρμόδιο 
Όργανο Υπηρεσίας, σε περίπτωση που κάποιος οπλίτης θητείας εμφανίσει 
συμπτώματα ή και πυρετό. Σε τέτοια περίπτωση θα φοράει μάσκα και θα 
απομακρύνεται σε ειδικό χώρο, που θα έχει προκαθοριστεί ώστε να γίνουν οι 
περαιτέρω ενέργειες. 

 
  (8) Ο νοσηλευτής του ΚΕΝ – Μονάδας, να προβαίνει σε 

δειγματοληπτικό έλεγχο θερμοκρασίας των ομάδων στους θαλάμου διαμονής, 
κατά την πρωινή και απογευματινή αναφορά και να καταχωρεί τα δεδομένα σε 
σχετικό βιβλίο. 

 
 (9) Να γίνεται εκπαίδευση και ενημέρωση των οπλιτών 

θητείας για αποφυγή συνωστισμού και επαφής σε όλους τους κλειστούς χώρους  
 

γ. Εκπαιδεύσεις – Συγκεντρώσεις – Αθλητικές 
Δραστηριότητες (είτε σε κλειστό, είτε σε ανοιχτό χώρο) 

 
(1) Να επιδιώκεται όπως η σύνθεση των εκπαιδευτικών 

ομάδων των οπλιτών θητείας παραμένει σταθερή, έτσι ώστε εάν υπάρχει κρούσμα 
να διευκολύνεται η διαδικασία ιχνηλάτησης και περιορισμού των στενών επαφών 
του. 

 
 (2) Κατά τις μετακινήσεις των οπλιτών θητείας, να 

τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, οι οποίες καθορίζονται στα δύο (2) μέτρα 
τουλάχιστον. 

 
(3)  Η διάταξη των χώρων συγκεντρώσεων των οπλιτών 

θητείας, να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μεταξύ τους απόσταση, 
τουλάχιστον, δύο (2) μέτρων. Ο εκπαιδευτής της ομάδας, να καθορίζει τον χώρο 
διακίνησής του σε απόσταση ακτίνας, τουλάχιστον, δύο (2) μέτρα από τους 
εκπαιδευομένους και να ελέγχει την τήρηση των αποστάσεων της ομάδας.  

 
  (4) Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής χρειαστεί να 

πλησιάσει/προσεγγίσει ένα οπλίτη θητείας, πρέπει να λάβει αυξημένα μέτρα 
ασφάλειας (χρήση μάσκας, τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης κ.λπ.) και η 
στενότερη αυτή επαφή να έχει, κατά το δυνατό, όσο πιο μικρή χρονική διάρκεια.  
 

  (5) Ο εκπαιδευτής να υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία στους 
οπλίτες ότι απαγορεύεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, 
για μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

 



 (6) Σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος πρέπει να γίνεται 
κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα. 
 

 (7) Σε περίπτωση χρήσης χαρτομάντιλου, τα 
χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων και στη 
συνέχεια ακολουθεί απαραίτητα επιμελές πλύσιμο/απολύμανση των χεριών (είτε 
με νερό και σαπούνι είτε με το αλκοολούχο διάλυμα). 

 
   (8) Κάθε οπλίτης θητείας χρησιμοποιεί αυστηρά μόνο τα 
δικά του αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται να μοιράζονται οι Ν/Σ οποιοδήποτε 
αντικείμενο και να έχουν κοινή χρήση αντικειμένων, κατά το δυνατό. Σε ειδικές 
περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό πχ στην εκπαίδευση - άσκηση τους, τότε 
συστήνεται τακτικό πλύσιμο χεριών πριν και μετά τη κοινή χρήση, καθαρισμός του 
αντικειμένου μετά τη τελική χρήση και αποφυγή να πιάνουν το πρόσωπο τους, 
κατά το δυνατό. 

 
(9) Σε περίπτωση σωματικής άσκησης και ανάλογα με 

αυτή, θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα άθλησης 
όπως εκδοθήκαν από το Υπουργείο Υγείας και αφορούν σε χώρους άθλησης, τα 
μέτρα κατά την άθληση αλλά και τα αποδυτήρια. 

 
   (10) Κατά την είσοδο και την έξοδο των Ν/Σ σε όλους τους 
κλειστούς χώρους (θάλαμος οπλιτών θητείας, χώρος άσκησης, χώρος σίτισης και 
χώρος τουαλέτας) κάθε Ν/Σ απολυμαίνει τα χέρια του με αλκοολούχο διάλυμα 
περιεκτικότητας αλκοόλης >60%, είτε με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα. 
 
   (11) Η χρήση μάσκας ή/και γαντιών, είναι προαιρετική, 
εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο. Κάθε  Μονάδα να 
έχει απόθεμα μασκών και γαντιών για να τις διαθέσει στις περιπτώσεις εκείνες που 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται (π.χ. εμφάνιση ύποπτου κρούσματος, 
ανάγκη για μείωση της προβλεπόμενης τήρησης αποστάσεων κ.ά.). 
    
   (12) Η ενημέρωση των οπλιτών σχετικά με την πανδημία, τα 
μέτρα ατομικής αλλά και ομαδικής προστασίας και της σημασίας τους, είναι 
απαραίτητο να γίνει την πρώτη μέρα και να επαναλαμβάνεται στους Ν/Σ, με κάθε 
ευκαιρία, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους.  

 
δ. Σίτιση και Διαλείμματα 

  
   (1) Η λήψη τροφής γίνεται αυστηρά μόνο μετά από το 
επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

 
   (2) Η σίτιση να γίνεται κατά προτίμηση σε υπαίθρια 
εστιατόρια ή εναλλακτικά σε καλά αεριζόμενα εστιατόρια εσωτερικού χώρου. 
 



   (3) Για αποφυγή συνωστισμού οι οπλίτες θητείας δύναται 
να προσέρχονται για σίτιση τμηματικά. 
 

  (4) Κατά τη σίτιση θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις 
1-2 μέτρων,  ανά άτομο της ομάδας.  

 
  (5) Οι παραθέτοντες το φαγητό εστιάτορες, να φέρουν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μάσκα και γάντια. 
 

  (6) Συστήνεται η χρήση τραπεζομάντηλων μιας χρήσης.  
 

  (7) Μετά από κάθε αποχώρηση των σιτιζομένων οπλιτών 
θητείας, τα τραπέζια θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται . 

 
(8) Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, χώροι υγιεινής 

(δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κλπ) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να 
απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα,  κατά τη διάρκεια της ημέρας 

 
(9) Οι πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων, 

όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα 
γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές 
σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού 
τους, π.χ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους. 

 
(10) Απαγορεύεται ο συνωστισμός των οπλιτών θητείας 

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Για το σκοπό αυτό η κάθε Μονάδα θα πρέπει 
να αναπροσαρμόσει, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων και των 
δεδομένων της, το πρόγραμμα εκπαίδευσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρούνται 
πάντα τα μέτρα ασφάλειας και αυτοπροστασίας στους εξωτερικούς χώρους (π.χ. 
διαφορετικές ζώνες διαλειμμάτων,   διαχωρισμός των εξωτερικών χώρων 
δημιουργώντας ξεχωριστούς και διακριτούς χώρους για τα διάφορα τμήματα ή/και 
ομάδες Ν/Σ). 

 
(11) Πριν την έναρξη του διαλείμματος οι οπλίτες θητείας 

πρέπει, με τη συνοδεία και εποπτεία του εκπαιδευτή,  να πλένουν επιμελώς τα 
χέρια τους με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20΄΄ (δευτερόλεπτα)   όπως 
προβλέπεται, στις διαθέσιμες και κατάλληλα εξοπλισμένες για τον σκοπό αυτό 
βρύσες ή/και νιπτήρες (υγρό σαπούνι, χαρτομάντιλα, κάδος απορριμμάτων στον 
οποία θα αλλάζεται καθημερινά η σακούλα). 
 

 ε. Χρήση τουαλέτας 
 
   (1) Αποφυγή συνωστισμού, με τον καθορισμό δυνατότητας 
εισόδου περιορισμένου αριθμού οπλιτών θητείας και τοποθέτηση σημάνσεων στο 
πάτωμα, στην περίπτωση που υπάρχει αναμονή. Έλεγχος τήρησης των μέτρων, 
αρκετές φορές ημερησίως, από τα Όργανα Υπηρεσίας. 



 
   (2) Μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα να γίνεται 
επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι για 20΄΄ (δευτερόλεπτα) και 
προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χαρτοπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα 
απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων, που θα υπάρχουν και εντός των 
τουαλετών. 

 
 στ. Καθαριότητα, Υγιεινή, Αερισμός  
 

(1) Όλοι οι κλειστοί χώροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από 
τους οπλίτες θητείας πρέπει να αερίζονται και να καθαρίζονται καθημερινά. 
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στους χώρους των τουαλετών. 

 
(2) Στην είσοδο κάθε χώρου απαραίτητα πρέπει να 

υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα (με περιεκτικότητα αλκοόλης > 60%). Το 
αλκοολούχο διάλυμα θα χρησιμοποιείται, με την εποπτεία του/της εκπαιδευτού, για 
απολύμανση των χεριών των οπλιτών θητείας, κατά την είσοδο και την έξοδο από 
την αίθουσα/χώρο. Νοείται ότι οι οπλίτες θητείας μπορούν να χρησιμοποιούν και 
το δικό τους διάλυμα. 
 
   (3) Οι χώροι της Μονάδας γενικότερα, να καθαρίζονται 
καθημερινά και επιμελώς ακολουθώντας τις συνήθεις πρακτικές καθαριότητας, με 
ιδιαίτερη όμως έμφαση στα ακόλουθα: 
 
    (α) Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός και 
απολύμανση των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά, με καθαριστικό 
διάλυμα (είτε αλκοολούχο διάλυμα είτε αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης). 

 
    (β) Σχολαστικός καθημερινός καθαρισμός των 
τουαλετών και των επιφανειών μέσα σε αυτές και απολύμανση με καθαριστικά 
διαλύματα, κατά προτίμηση αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης. Ο σχολαστικός 
καθαρισμός στους χώρους των τουαλετών και των επιφανειών που υπάρχουν σε 
αυτές δεν περιορίζεται στη μια φορά τη μέρα, αλλά να γίνεται και ενδιάμεσα, 
ανάλογα με τη χρήση και την κατάσταση που παρουσιάζουν ανά πάσα στιγμή. 
 
   (4) Όλες οι εργασίες καθαρισμού γίνονται με τη χρήση 
στολής εργασίας, γαντιών, μάσκας. Τα γάντια και οι μάσκες, μετά τη χρήση τους, 
απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Νοείται ότι η χρήση γαντιών δεν 
αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, που πρέπει 
να γίνεται μετά από κάθε εργασία καθαρισμού 

 
    (5) Μετά την απόρριψη γαντιών ή και μάσκας, απαιτείται 
πλύσιμο των χεριών.  

 
  ζ. Χειρισμός Ύποπτου Κρούσματος 

 
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οπλίτης παρουσιάσει 

συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος (βήχα, ρινική καταρροή 



κ.λπ.) ή/και πυρετό, ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο Όργανο Υπηρεσίας, ο Δκτής 
και ο ιατρός της Μονάδας, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, όπως αυτές καθορίζονται στα ισχύοντα πρωτόκολλα (απομόνωση 
στρατιώτη, χρήση μάσκας, σωστή υγιεινή χεριών, αερισμός χώρου κτλ). 

  η. Έλεγχος εφαρμογής 
 

   Η Δκση κάθε Μονάδας, να ελέγχει σε καθημερινή βάση 
αυστηρά μέσω των αρμοδίων Οργάνων Υπηρεσίας, κατά πόσο τηρούνται οι 
πρόνοιες τόσο των σχετικών Νομοθεσιών και Διαταγμάτων της Κυβέρνησης όσο 
και του συγκεκριμένου Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, το οποίο συντάχθηκε σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής ένταξη 
και ενσωμάτωση των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2021 ΕΣΣΟ στην ΕΦ.  

 


