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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19  

CAMPING IERISSOS- 2022 

          Εάν ο επισκέπτης παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την 

λοίμωξη COVID 19 , εφαρμόζονται από την επιχείρηση τα παρακάτω: 

1. Αμεση ενημέρωση του υγειονομικού υπευθύνου του καταλύματος, 

ο οποίος φροντίζει να εφαρμοστούν τα μέτρα για την απομόνωση του 

ασθενή στο τροχοσπιτό του. O υγειονομικός υπεύθυνος του  camping 

είναι ο κος Σταύρος Δουλδέρης και η κα Ζαμάνη Μαρία Ελένη. Καλείται ο 

ιατρός Βασιλειάδης Βασίλειος στο 6943295217 με τον οποίο 

συνεργάζεται η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. για την αξιολόγηση του περιστατικού. 

2. Για το χρονικό διάστημα που ο ασθενής αναμένει να εξετασθεί από 

ιατρό, αποφεύγεται η είσοδος του προσωπικού στο τροχόσπιτο  του, αν 

δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη συγκεκριμένο 

μέλος του προσωπικού του  καταλύματος ασχολείται αποκλειστικά με το 

πιθανό κρούσμα εφαρμόζοντας τα μέτρα ατομικής προστασίας 

(χειρουργική μάσκα, προσωπίδα, γάντια, ποδιά). 

3. Ο ιατρός εισέρχεται στο τροχόσπιτο του υπόπτου κρούσματος 

εφαρμόζοντας τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας, προσωπίδα - προστατευτικά γιαλιά, 
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αδιάβροχες ρόμπες, γάντια). Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, 

λαμβάνεται από τον ιατρό ρινοφαρυγγικό δείγμα για αντιγονικό rapid test 

ή σύμφωνα με τη «Εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των ειδικών 

πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου σε τουριστικά καταλύματα» 

και ο ασθενής παραμένει στο τροχοσπιτό του μέχρι τη γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων.  

- Επί θετικού αποτελέσματος ο ασθενής φορώντας χειρουργική μάσκα 

παραμένει στο τροχοσπιτό του ή αν συντρέχει λόγος μεταφέρεται στο 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο του camping (Ιατρείο), που έχει 

δημιουργηθεί και  έχει εξοπλιστεί κατάλληλα, και χρησιμοποιείται  ως 

αποκλειστικός χώρος υποδοχής κρούσματος. Σε ότι αφορά τις συνθήκες 

μεταφοράς του ασθενή ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά από τη 

νομοθεσία.  

- Επί αρνητικού αποτελέσματος ο ασθενής αντιμετωπίζεται στο 

τροχοσπιτό του σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Κατά την 

κρίση του θεράποντα, μπορεί να ζητηθεί επανάληψη του αντιγονικού 

rapid test ή μοριακό PCRtest. 

4. Αν ο ασθενής έχει ανάγκη νοσηλείας, διακομίζεται μεσω ΕΚΑΒ 

(απλό/ πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) προς την μονάδα που έχει τις 

προδιαγραφές να νοσηλεύει ασθενείς με COVID 19 λοίμωξη.  
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5. Αμεση ενημέρωση ΕΟΔΥ από τον υγειονομικό υπεύθυνο του 

camping (2105212054 ή 1135, 24ωρη λειτουργία), αναφορικά με το 

επιβεβαιωμενο κρούσμα. 

6. Αν ο ασθενής βρισκεται στο ιατρείο καραντίνας, μετά την 

αποχώρηση του ασθενή από το ιατρείο καραντίνας  και τη μεταβασή του 

σε νοσηλευτικό ίδρυμα αναφοράς ακολουθεί καθαρισμός/ απολύμανση. 

7. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το 

προσωπικό καθαριότητας περιλαμβάνει:  

-Χειρουργική μάσκα, 

-Ρόμπα με μακριά μανίκια, μιας χρήσης , αδιάβροχη ή υγροαπωθητική και 

επιπρόσθετα πλαστική ποδιά, 

-Γάντια μιας χρήσης, 

-Προστατευτικά γυαλιά-προσωπίδα 

8.   Ακολουθείται ο σωστός και ασφαλής τρόπος εφαρμογής, αφαίρεσης 

και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Μετά τον 

καθαρισμό, την απολύμανση και την απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής 

προστασίας πρέπει να ακολουθεί πάντα υγιεινή των χεριών : πλύσιμο με 

νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή αν αυτό δεν είναι 

εφικτό χρήση αντισηπτικού διαλύματος με περιεκτικότητα 70-95% σε 

αιθανόλη. Τονίζεται η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των 

χεριών. 
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9. Ο χρησιμοποιούμενος προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να   

απορρίπτεται σε κλειστό ποδοκίνητο κάδο. 

10.    Αν υπάρχει συνοδός του ασθενή που επιθυμεί να μείνει κοντά του 

για να τον φροντίζει (π.χ σύζυγος), του χορηγείται απλή χειρουργική 

μάσκα και του γίνεται σύσταση για πλύσιμο χεριών, κάθε φορά που 

έρχεται σε επαφή με τις εκκρίσεις του ασθενή ή το άψυχο περιβάλλον του 

ασθενή πριν και μετά το φαγητό πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτας.  

11.  Καταγραφή στοιχείων επικοινωνίας συγγενικού προσώπου του 

ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί συναίνεση για επεμβάσεις και ο 

ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει.  

 

          O υγειονομικός υπεύθυνος του  camping καλεί άμεσα στον ΕΟΔΥ, 

στα τηλέφωνα 2105212054 ή στο 1135 (όλο το 24ωρο), και δηλώνει το 

επιβεβαιωμένο περιστατικό. Όλα τα στοιχεία του περιστατικού 

καταγράφονται  σε ειδικό βιβλιο που ονομάζεται «Βιβλίο συμβάντων  

COVID 19». 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CAMPING IERISSOS: 

ΟΝΟΜΑ: ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ,                           6947046548 

ONOMA: ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,                                 6932714149 

 

ΙΑΤΡΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,                              6943295217 

ΕΚΑΒ: 166 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:                         2371350100 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ :                           2372022222 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ:                               2372350000 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ:            2377021111 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ :                                 80-111-202020 

 

CAMPING :                                                                      2377021125 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΞΤΑΔΑ:                                     2377021130 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ:                                        2377022590 

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ:                                2377022388 

ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ:                                              2377022722 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 

ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ :             2372021007 

ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. :                                      2372021131 

ΞΙΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ Δ. :                                                2372022488 

ΣΙΩΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ :                                            2372041222 

 

 

 

https://www.vrisko.gr/details/ag4j5h_c7f402bc_0fag7dck7h_dba_k?what=Φαρμακεία&where=Αρναία%20ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
https://www.vrisko.gr/details/3h6fdcd12k2k40031b13cdajckd6453i?what=Φαρμακεία&where=Αρναία%20ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
https://www.vrisko.gr/details/0_db3kcd3h3a04764071655d34_f377e?what=Φαρμακεία&where=Αρναία%20ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

