
Οδηγίες καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικού μετά από 

επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 

 
 Ο χώρος ή οι χώροι (π.χ. γραφεία, τουαλέτα, κοινόχρηστοι χώροι, αίθουσες, 

τραπεζαρία) που χρησιμοποιήθηκαν από το επιβεβαιωμένο περιστατικό με 
COVID-19, θα πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για τουλάχιστον 1 ώρα 
και μετά να ακολουθεί καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού σε όλες 
τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό. 

 Οι επιφάνειες καθαρίζονται με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικό και νερό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. Το καλό 
τρίψιμο είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση των ρύπων και των 
μικροοργανισμών. 

 Στις επιφάνειες, μετά τον καθαρισμό, το ξέβγαλμα με νερό και το στέγνωμα, 
ακολουθεί εφαρμογή απολυμαντικού. Το καλό τρίψιμο και ο σωστός χρόνος 
εφαρμογής του απολυμαντικού είναι απαραίτητα για την καταστροφή των 
μικροοργανισμών. 

 Γνωστές απολυμαντικές ουσίες είναι το υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη) και 
η αιθυλική αλκόολη (καθαρό οινόπνευμα, προσοχή όχι μπλε φωτιστικό 
οινόπνευμα). Στο εμπόριο κυκλοφορούν και άλλα απολυμαντικά με 
εγκεκριμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) βακτηριοκτόνο και 
ιοκτόνο δράση. 

 Συνιστάται η εφαρμογή απολυμαντικού διαλύματος υποχλωριώδους 
νατρίου (οικιακή χλωρίνη) σε συγκέντρωση 0.1% (=1000 ppm διαθέσιμου 
χλωρίου), δηλαδή αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) όταν η αρχική συγκέντρωση 
της χλωρίνης είναι 5%, για τουλάχιστον 1 λεπτό, η οποία είναι 
αποτελεσματική για την καταστροφή των μικροοργανισμών. Το διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και 
να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. Εναλλακτικά, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αλκοολούχα διαλύματα με 70%-90% συγκέντρωση 
αιθυλικής αλκοόλης για τουλάχιστον 1 λεπτό. 

 Ο καθαρισμός ή/και η εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες ή εξοπλισμό 
που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες/οι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αγγίζονται μέχρι να στεγνώσουν από τον 
καθαρισμό και την εφαρμογή του απολυμαντικού. 

 Ο εξοπλισμός καθαρισμού, όπου αυτό είναι εφικτό, συνιστάται να είναι μίας 
χρήσεως (π.χ. πανιά καθαριότητας). Ο εξοπλισμός καθαριότητας που είναι 
πολλαπλών χρήσεων (π.χ. κάδοι σφουγγαρίσματος, σφουγγαρίστρες) πρέπει 
να καθαρίζεται και να γίνεται εφαρμογή απολυμαντικού μετά από κάθε 
χρήση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού εξοπλισμού καθαριότητας μεταξύ 
των τουαλετών και των υπόλοιπων χώρων (γραφεία, τάξεις, κ.ά.).  

 Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να 
φορά τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας πάνω από τη 
τολή/ρόμπα, ο οποίος αποτελείται από:  

 Χειρουργική μάσκα 
 Αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, μίας χρήσης (ή υγροαπωθητική ρόμπα 

με μακριά μανίκια και επιπρόσθετα πλαστική ποδιά) 



 Γάντια μίας χρήσης 
 Προστατευτικά γυαλιά 

 Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να αλλάζει τακτικά τα γάντια. Μετά 
την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών 
(πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 
20 δευτερόλεπτα) και αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά να χρησιμοποιείται 
νέο ζευγάρι γαντιών. 

 Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος εφαρμογής, 
αφαίρεσης και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας με συχνή 
υγιεινή χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες:  

 https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf, 
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/03/covid-19-maska.pdf 

 




