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Θέμα: επιβεβλημένα μέτρα, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη προστασία 
από τον SARS-CoV-2  τόσο για τα νοσηλευόμενα παιδιά του Τμήματος μας όσο και για το προσωπικό. 

 Θα θέλαμε να σας ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ  τα κάτωθι επιβεβλημένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
καλύτερη προστασία από τον SARS-CoV-2  τόσο για τα νοσηλευόμενα παιδιά του Τμήματος μας και τα 
παιδιά που προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία, όσο και για το προσωπικό. 

Συγκεκριμένα: 

 

Κλινική 

• Καθαρισμός-απολύμανση παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών & κομοδίνων) δις  ημερησίως 

• Καθαρισμός-απολύμανση επιφανειών επίπλων, ντουλαπιών, πόμολων πόρτας δις  ημερησίως 

•  Καθαρισμός –απολύμανση επιφανειών συχνής επαφής (πόμολα, διακόπτες, κάγκελα κρεβατιών, 

πάγκος εργασίας κ.α.) δις  ημερησίως 

• Καθαρισμός-απολύμανση σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα του δωματίου δις  

ημερησίως 

• Καθαρισμός δαπέδων δις  ημερησίως και εκτάκτως αν χρειαστεί  

• Καθαρισμός- απολύμανση κομοδίνων και κρεβατιών μετά από εξιτήριο ασθενούς με γενική 

καθαριότητα-απολύμανση του περιβάλλοντος χώρου του ασθενούς. 
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Εξωτερικά Ιατρεία 

Οι χώροι των Εξωτερικών Ιατρείων  θα εκκενώνονται από ασθενείς μέχρι την 12 μεσημβρινή ώστε να 

υπάρχει αρκετός χρόνος στο συνεργείο καθαριότητας να καθαρίζει και να απολυμαίνει επιμελώς  τους 

χώρους. 

• Καθαρισμός-απολύμανση παρακλίνιας μονάδας (κρεβατιών & κομοδίνων) Καθαρισμός-

απολύμανση επιφανειών επίπλων, ντουλαπιών, πόμολων πόρτας  

•  Καθαρισμός –απολύμανση επιφανειών συχνής επαφής (πόμολα, διακόπτες, κάγκελα κρεβατιών, 

πάγκος εργασίας κ.α.) Καθαρισμός-απολύμανση σε αναπηρικές πολυθρόνες και καθίσματα του 

δωματίου   

• Καθαρισμός δαπέδων και εκτάκτως αν χρειαστεί  

• Καθαρισμός- απολύμανση κομοδίνων και κρεβατιών μετά από εξιτήριο ασθενούς με γενική 

καθαριότητα-απολύμανση του περιβάλλοντος χώρου του ασθενούς. 

 

 

Χώροι γραφείων και βοηθητικοί χώροι της Κλινικής και Εξωτερικών Ιατρείων 

• Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών των επίπλων δις  ημερησίως 

• Καθαρισμός και απολύμανση πόμολων πορτών, τηλεφωνικών συσκευών, ραφιών και διακοπτών 

δις  ημερησίως 

• Καθαρισμός και απολύμανση πληκτρολογίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών(ποντίκι, οθόνη 

κλπ), εργαλείων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης(συρραπτικών, διατρητήρων, 

φωτοτυπικών) δις  ημερησίως 

• Καθαρισμός δαπέδων 2 φορές / ημέρα και εκτάκτως αν χρειαστεί 

 

 

Με βάση τα παραπάνω  οι ανάγκες για καθαρισμό είναι ιδιαίτερα αυξημένες  για την πρόληψη 

διασποράς της νόσου προς τους  ανοσοκατεσταλμένους  ασθενείς. Είναι επιβεβλημένο λοιπόν να 

αυξηθεί το  προσωπικό καθαριότητας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες 

ανάγκες. 

Ευχαριστώ πολύ, 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΑΟ 

 

ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 


