
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟ «Πρόγραμμα Βοικεια ςτο πίτι» 
 
 

Α/Α ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ» ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1.  
Ενθμζρωςθ των πολιτϊν για το πρόγραμμα «ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και ανάρτθςθ των 

ςχετικϊν πλθροφοριϊν ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
√  

2.  

Καταγραφι ατόμων που 

➢ δεν μποροφν ι δεν επιτρζπεται να μετακινθκοφν από τισ οικίεσ τουσ 

➢ αδυνατοφν να εξυπθρετιςουν βαςικζσ ανάγκεσ κατά διλωςι τουσ 

➢ είναι άπορα και οικονομικά αδφναμα 

➢ δεν ζχουν οικείο περιβάλλον να μπορεί να τα εξυπθρετιςει 

√  

3.  Λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των αιτθμάτων και των αναγκϊν πολιτϊν √  

4.  Αγορά βαςικϊν ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ από ςοφπερ μάρκετ √  

5.  
Διανομι τροφίμων, φαρμάκων, ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ και υγιεινισ από τα Κοινωνικά 

Παντοπωλεία και Φαρμακεία των διμων 
√  

6.  
Συνταγογράφθςθ φαρμάκων από τουσ ιατροφσ του ΚΑΠΘ ι εάν υπάρχει οικογενειακόσ 

ιατρόσ ενεργοποίθςθ τθσ άυλθσ ςυνταγογράφθςθσ 
√  

7.  
Εκτζλεςθ ςυνταγϊν ςτο φαρμακείο τθσ γειτονιάσ και ςτα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ εάν 

πρόκειται για φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ 
√  

8.  Ψυχολογικι ςτιριξθ και ςυμβουλευτικι με τθ χριςθ τθλεματικϊν μζςων (τθλζφωνο/ διαδίκτυο) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

9.  Ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ των θλικιωμζνων για τθ νόςο COVID-19 √  



10.  

Υποςτιριξθ ςτθν πρόςβαςθ ςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ ι παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν ςτο ςπίτι, για τα χρόνια 

προβλιματα υγείασ των αςκενϊν ανάλογα με τα ιςχφοντα ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον 

κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του νζου κορωνοϊοφ SARS-COV2 

√  

 
ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Α. Γενικζσ αρχζσ 
  

11.  Εκπόνθςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου διαχείριςθσ επιβεβαιωμζνου ι φποπτου κροφςματοσ ΕΠΟΠΣΡΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 

12.  Οριςμόσ υπευκφνου διαχείριςθσ επιβεβαιωμζνου ι φποπτου κροφςματοσ ΕΠΟΠΣΡΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 

13.  
Άμεςθ ενθμζρωςθ του υπεφκυνου και του ΕΟΔΥ ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ 

επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ ςτο προςωπικό ι ςε ωφελοφμενο 
√  

14.  
Τιρθςθ των ιςχυόντων οδθγιϊν για τθ ςτρατθγικι λιξθσ καραντίνασ και απομόνωςθσ 

ςτενϊν επαφϊν και κρουςμάτων COVID-19 
√  

15.  Εξαςφάλιςθ επάρκειασ υγειονομικοφ υλικοφ (αλκοολοφχο αντιςθπτικό, απολυμαντικά,χαρτομάντθλα/χειροπετςζτεσ) √  

16.  
Εξαςφάλιςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (μάςκεσ, γάντια, προςτατευτικά γυαλιά, αςπίδεσ προςϊπου, 

υγροαπωκθτικζσ μπλοφηεσ με μακριά μανίκια) 
√  

17.  

Ανάρτθςθ ςε εμφανι ςθμεία οδθγιϊν (poster) αναφορικά με 

✓ τθν υγιεινι χεριϊν, αναπνευςτικι υγιεινι 

✓ τθ ςυμπτωματολογία COVID-19 λοίμωξθσ 

√  

18.  
Τιρθςθ πρωτοκόλλων κακαριςμοφ και απολφμανςθσ χϊρων και επιφανειϊν 

κακϊσ και διαχείριςθσ μολυςματικϊν αποβλιτων 
√  

19.  
Τιρθςθ των οδθγιϊν του Υπουργείου Υγείασ για τθ χριςθ κλιματιςμοφ. Θ λειτουργία των κλιματιςτικϊν μονάδων κα 

πρζπει να είναι παράλλθλθ με τον ςυνεχι ι τουλάχιςτον με τον ςυςτθματικό φυςικό αεριςμό του χϊρου (ανοιχτά 
√  



παράκυρα ι/και εξωτερικζσ κφρεσ). 

 
ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Β. Προςωπικό 
  

20.  
Υποχρεωτικι χριςθ απλισ ιατρικισ μάςκασ από όλο το προςωπικό (με κάλυψθ μφτθσ και πθγουνιοφ)  

όλθ τθ διάρκεια τθσ βάρδιασ. 
√  

21.  Συνεχισ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ ςτθ χϊρα  √  

22.  

υνεχισ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ  

✓ ςτθν υγιεινι των χεριϊν/ςτθν αναπνευςτικι υγιεινι 

✓ ςτθ ςυμπτωματολογία τθσ λοίμωξθσ COVID-19 (βιχασ- πυρετόσ - δφςπνοια – αιφνίδια εκδιλωςθ ανοςμίασ, 

αγευςίασ ι δυςγευςίασ - επιπρόςκετα λιγότερο ειδικά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγοσ, μυαλγίεσ, 

ηάλθ, ςφγχυςθ, καταβολι, ζμετο και διάρροια) 

✓ ςτθν εφαρμογι και αφαίρεςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ οδθγίεσ, μζτρα ι 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

√  

23.  

Ανάρτθςθ οδθγιϊν ςε εμφανι ςθμεία των χϊρων διοικθτικισ υποςτιριξθσ του προγράμματοσ ςχετικά με: 

✓ τθν υγιεινι των χεριϊν/τθν αναπνευςτικι υγιεινι 

✓ τθ ςυμπτωματολογία τθσ λοίμωξθσ COVID-19 

√  

24.  

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με λοίμωξθ COVID-19 ςτουσ ίδιουσ  

ι ςε μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ, δεν προςζρχονται ςτθν υπθρεςία  

και ενθμερϊνουν άμεςα τουσ υπεφκυνουσ. 

√  

25.  
Κακθμερινι αυτοαξιολόγθςθ τθσ υγείασ πριν τθν προςζλευςθ ςτθν εργαςία ςχετικά με τθν εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων 

ςυμβατϊν με COVID-19 λοίμωξθ 
√  



26.  

Κακθμερινι ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου ςχετικοφ 

✓ με ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθ λοίμωξθ COVID -19 

✓ με πικανι επαφι με επιβεβαιωμζνο ι φποπτο κροφςμα 

 Χ 

27.  
Τιρθςθ εβδομαδιαίου παρουςιολογίου του προςωπικοφ και των ωφελοφμενων για τθ διευκόλυνςθ τθσ ιχνθλάτθςθσ 

επαφϊν ςτθν περίπτωςθ που αυτό απαιτθκεί (κροφςμα λοίμωξθσ COVID-19). 
√  

28.  Πρόβλεψθ για αντικατάςταςθ προςωπικοφ ςτθν περίπτωςθ υψθλοφ απουςιαςμοφ √  

 
ΑΦΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Γ. ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΚΕΨΕΙ (επαγγελματίεσ υγείασ και υποςτθρικτικό προςωπικό) 
  

29.  

Υποχρεωτικι χριςθ ιατρικισ μάςκασ από όλο το προςωπικό (με κάλυψθ μφτθσ και πθγουνιοφ) όλθ τθ διάρκεια τθσ 

βάρδιασ κακϊσ και χριςθ αςπίδων προςϊπου ι προςτατευτικϊν γυαλιϊν όπου απαιτείται (ιδιαίτερα ςτισ 

περιπτϊςεισ που ο ωφελοφμενοσ δεν μπορεί να φορζςει μάςκα, όταν υπάρχει άμεςθ ςωματικι επαφι ι κίνδυνοσ 

εκτίναξθσ βιολογικϊν υλικϊν) 

√  

30.  
Συνεχισ ενθμζρωςθ του προςωπικοφ αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ πανδθμίασ ςτθ χϊρα και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

οδθγίεσ, μζτρα ι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 
√  

31.  
Οριςμόσ επιςτθμονικά υπεφκυνου για τθ διαχείριςθ του υγειονομικοφ υλικοφ, τθν εφαρμογι των μζτρων ατομικισ 

προςταςίασ και τθ διαχείριςθ φποπτου κροφςματοσ ςε εργαηόμενο ι ωφελοφμενο 
ΕΠΟΠΣΡΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 

32.  

υνεχισ εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ από τον επιςτθμονικό υπεφκυνο: 

✓ ςτθν υγιεινι των χεριϊν/ςτθν αναπνευςτικι υγιεινι 

✓ ςτθ ςυμπτωματολογία τθσ λοίμωξθσ COVID-19 (βιχασ - πυρετόσ - δφςπνοια - αιφνίδια εκδιλωςθ ανοςμίασ, 

αγευςίασ ι δυςγευςίασ - επιπρόςκετα λιγότερο ειδικά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγοσ, μυαλγίεσ, 

ηάλθ, ςφγχυςθ, καταβολι, ζμετο και διάρροια) 

ΕΠΟΠΣΡΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 



✓ ςτθν εφαρμογι και αφαίρεςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ οδθγίεσ, μζτρα ι 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

✓ αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ϊςτε να τθροφνται τα μζτρα αςφάλειασ για τθν προςταςία από τθν 

λοίμωξθ COVID-19 με βάςθ τισ ιςχφουςεσ οδθγίεσ. 

33.  
Κακθμερινι αυτοαξιολόγθςθ τθσ υγείασ πριν τθν προςζλευςθ ςτθν εργαςία ςχετικά με τθν εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων 

ςυμβατϊν με COVID-19 λοίμωξθ 
√  

34.  

Οι επαγγελματίεσ υγείασ και υποςτθρικτικό προςωπικό που μετζχουν ςτισ δράςεισ που αφοροφν τισ κατ’ οικον 

επιςκζψεισ κα πρζπει κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτο χϊρο εργαςίασ να ελζγχονται για εμφάνιςθ πυρετοφ και 

ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με COVID 19 και να γίνεται κακθμερινι ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου ςχετικοφ: 

✓ με ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθ λοίμωξθ COVID -19 

✓ με πικανι επαφι με επιβεβαιωμζνο ι φποπτο κροφςμα 

√  

35.  
Τιρθςθ κακθμερινοφ παρουςιολογίου προςωπικοφ και ωφελουμζνων για τθ διευκόλυνςθ τθσ ιχνθλάτθςθσ επαφϊν, 

ςτθν περίπτωςθ που αυτό απαιτθκεί (κροφςμα λοίμωξθσ COVID-19) 
√  

36.  Πρόβλεψθ για αντικατάςταςθ προςωπικοφ ςτθν περίπτωςθ υψθλοφ απουςιαςμοφ √  

37.  
Διενζργεια μοριακοφ ελζγχου με RT-PCR κάκε δφο εβδομάδεσ ι διενζργεια RapidAg κάκε εβδομάδα ςτουσ 

εργαηόμενουσ ,αν δεν υπάρχουν κροφςματα ςτθν υπθρεςία 

ΣΑΘΕΡΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ 

ΕΟΔΤ ΑΠΟ ΠΕΜΠΣΗ 18/02 

38.  
Άμεςθ ενθμζρωςθ των υπευκφνων ςτθν περίπτωςθ που εμφανίςουν οι ίδιοι ι μζλοσ τθσ οικογζνειασ τουσ 

ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19. Δεν προςζρχονται ςτθν υπθρεςία 
√  

39.  
Υποχρεωτικόσ μοριακόσ ζλεγχοσ με RT-PCR όλου του προςωπικοφ ανά εβδομάδα ςτθν περίπτωςθ που υπάρξουν 

περιςςότερα από δφο (2) κροφςματα ςτθν υπθρεςία 
√  

40.  Υποχρεωτικόσ προλθπτικόσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ τουλάχιςτον ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν τθν επάνοδο ςτθν √  



εργαςία όλων των εργαηομζνων του προγράμματοσ «ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που επιςτρζφουν από άδεια τουλάχιςτον 

πζντε (5) θμερϊν ι είναι νεοπροςλθφκζντεσ με RT-PCR 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. 

ΟΔΗΓΙΕ προσ τουσ ωφελοφμενουσ για τα μζτρα που πρζπει να λάβουν  

ςτθ διάρκεια τθσ καραντίνασ λόγω COVID-19 

  

41.  
Ενθμζρωςθ για τα ειδικά μζτρα που λαμβάνονται ςτθν περιοχι ςασ από αξιόπιςτεσ πθγζσ πλθροφοριϊν κατά τθν 

κρίςιμθ αυτι χρονικι περίοδο 
√  

42.  
Δθμιουργία λίςτασ επαφϊν με ςυγγενείσ, φίλουσ γείτονεσ και φορείσ παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (πρόγραμμα 

«Βοικεια ςτο ςπίτι») που ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν υποςτιριξθ 
√  

43.  Επάρκεια ςε είδθ παντοπωλείου και γενικζσ προμικειεσ √  

44.  Πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν αγορϊν. ( Ηθτιςτε βοικεια αν δεν είςτε εξοικειωμζνοσ) √  

45.  Προμικεια απλϊν μαςκϊν και αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ √  

46.  Συμμόρφωςθ ςτθ χρόνια φαρμακευτικι αγωγι και εξαςφάλιςθ ςχετικοφ αποκζματοσ √  

47.  
Διατιρθςθ όςο το δυνατόν περιςςότερο τθσ κακθμερινισ ρουτίνασ και του προγράμματοσ, όπωσ φπνοσ, γεφματα και 

δραςτθριότθτεσ 
√  

48.  Πρόβλεψθ για ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτισ περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ άγχουσ, ανθςυχίασ, φόβου ι κλίψθσ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 

49.  
Αντιγριπικόσ εμβολιαςμόσ και επικαιροποίθςθ εμβολιαςτικισ κάλυψθσ ςφμφωνα με το εκνικό πρόγραμμα 

εμβολιαςμϊν ενθλίκων (πχ πνευμονιόκοκκοσ, ζρπθσ ηωςτιρ) 
√  

50.  Πρόβλεψθ για το τι κα κάνετε εάν εςείσ ι ο φροντιςτισ ςασ αρρωςτιςετε √  

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 

 
  



ΟΔΗΓΙΕ για εκτίμθςθ ωφελοφμενων κατά τθ διάρκεια των κατ’ οίκον επιςκζψεων για τυχόν εμφάνιςθ 

ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με COVID-19 λοίμωξθ 

51.  

Κατά τθ διάρκεια των κατ’ οίκον επιςκζψεων για τθν αντιμετϊπιςθ χρόνιων προβλθμάτων υγείασ και οικιακισ 

φροντίδασ, είναι υποχρεωτικι θ χριςθ μάςκασ τόςο από το προςωπικό όςο και τουσ ωφελοφμενουσ. Πριν τθν 

παροχι των υπθρεςιϊν ςυςτινεται ο ζλεγχοσ των ωφελοφμενων, από το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό για τυχόν 

ςυμπτωματολογία ςυμβατι με λοίμωξθ COVID-19 που κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

√  

52.  κερμομζτρθςθ √  

53.  
ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου ςχετικοφ με ςυμπτϊματα ςυμβατά με τθ λοίμωξθ COVID-19 και καταγραφι επαφϊν 

με τυχόν επιβεβαιωμζνο ι φποπτο κροφςμα. 
√  

54.  

Ζλεγχοσ για παρουςία ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με COVID -19 λοίμωξθ: βιχασ - πυρετόσ - δφςπνοια - αιφνίδια 

εκδιλωςθ ανοςμίασ, αγευςίασ ι δυςγευςίασ- επιπρόςκετα λιγότερο ειδικά ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν: 

κεφαλαλγία, ρίγοσ, μυαλγίεσ, ηάλθ, ςφγχυςθ, καταβολι, ζμετο και διάρροια – 

Αξιολόγθςθ πυρετοφ 

Για τα άτομα 65 ετϊν και άνω αξιολογείται: 

- ζνα πυρετικό κφμα >37.80 C 

- περιςςότερα από ζνα πυρετικά κφματα > 37.20 C 

- αφξθςθ ςυνθκιςμζνθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ (ςτα θλικιωμζνα άτομα θ φυςιολογικι κερμοκραςία ςϊματοσ μπορεί 

να είναι χαμθλότερθ από αυτι των νζων ενθλίκων ατόμων) 

√  

55.  

Ενθμζρωςθ υπευκφνου για κάκε ανθςυχθτικι αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά του ωφελοφμενου (πχ ςφγχυςθ, βυκιότθτα) 

ι εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων. Άμεςθ ιατρικι εκτίμθςθ και περαιτζρω διαχείριςθ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Επιςθμαίνεται ότι ςτα άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ θ εκδιλωςθ τθσ COVID-19 λοίμωξθσ μπορεί να 

√  



διαφοροποιείται από άτομο ςε άτομο και να αφορά τόςο ςε ιπια ςυμπτωματολογία όςο και ςε βαριά νόςθςθ και 

κάνατο. Τα ςυμπτϊματα ςυνικωσ εκδθλϊνονται 2-14 θμζρεσ μετά τθν ζκκεςθ. Επίςθσ, τα θλικιωμζνα άτομα μπορεί 

να εκδθλϊςουν μθ τυπικι ςυμπτωματολογία ι τα ςυμπτϊματα να εκδθλωκοφν μετά από μεγαλφτερο χρονικό 

διάςτθμα από τθν επαφι 

Απαγόρευςθ προςζλευςθσ εκελοντϊν και βοθκθτικοφ ι ςυμβουλευτικοφ προςωπικοφ, εκτόσ εάν πρόκειται για τθν αντιμετϊπιςθ επείγουςασ 

κατάςταςθσ ι για υγειονομικοφσ λόγουσ. 

Η τιρθςθ τθσ φυςικισ απόςταςθσ των 2 μζτρων, θ εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν και θ χριςθ των απαραίτθτων μζτρων ατομικισ 

προςταςίασ είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ και πρζπει ςυνεχϊσ να επιςθμαίνεται.  

Σα μζτρα αφοροφν ςτθν προςταςία τθσ υγείασ των ατόμων τόςο κατά τθ δραςτθριότθτά τουσ ςτο πρόγραμμα βοικεια ςτο ςπίτι, όςο και εκτόσ 

(πχ μετακινιςεισ των εργαηομζνων προσ και από τθν υπθρεςία τουσ) 

 


