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Περιεχόμενα
• Εισαγωγικές πληροφορίες για τις λοιμώξεις στο σχολικό 

περιβάλλον
• Βασικές έννοιες καθαρισμού, απολύμανσης, εξυγίανσης, 

αποστείρωσης
• Δραστικές ουσίες απολύμανσης
• Μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, κλπ)
• Προβλήματα υπερδοσολογίες και ατυχήματα 



Ο νέος κορονωϊός μπορεί να εξαπλωθεί όταν οι άνθρωποι βρίσκονται 
σε στενή επαφή μεταξύ τους - συνήθως σε απόσταση μικρότερη των 2 
μέτρων  για περισσότερο από 15 λεπτά - και κάποιος φορέας της 
νόσου (γνωστή ως COVID-19) 

βήξει, φταρνιστεί, αναπνέει  ή συνομιλεί μαζί τους. 

1) Αυτές οι ενέργειες παράγουν σταγονίδια που μπορούν να 
προσγειωθούν στις μύτες και στο στόμα άλλων ανθρώπων, 
εξαπλώνοντας έτσι τη μόλυνση. 2) Επίσης  ίσως είναι δυνατό να 
εισπνεύσουν τα σταγονίδια προτού αυτά προσγειωθούν στο σώμα 
τους. 3) Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί κάποιος να νοσήσει από 
COVID-19 αγγίζοντας μια επιφάνεια μολυσμένη με τον ιό και μετά 
αγγίζοντας τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα.

   



Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν την περιβαλλοντική παρουσία  
του SARS-CoV-2 ως εξής: 
• στο αέρα  έως και τρεις (3) ώρες 
• σε ύφασμα και ξύλο 1 ημέρα 
• σε γυαλί έως 2 ημέρες 
• σε χαλκό έως και τέσσερις (4) ώρες, 
• σε χαρτόνι  έως 24 ώρες
• σε πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα 2-4 ημέρες
• έως και 7 ημέρες στο εξωτερικό στρώμα μιας ιατρικής 

μάσκας

Αυτά τα ευρήματα είναι πανομοιότυπα με εκείνα μελετών για τον SARS-CoV-1. 
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από πειράματα σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον και πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή στο πραγματικό περιβάλλον.



• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη 
μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. 

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το 
μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο 
χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση

• Τακτικό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό. Ακολουθεί 
προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας 
χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων.

• Για την αποφυγή της μετάδοσης, τα άτομα θα πρέπει να καλύπτουν 
το στόμα και τη μύτη τους με χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή 
φτερνίζονται και να πλένουν τακτικά τα χέρια τους. 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής: 



Περιβαλλοντική μετάδοση του SARS-CoV-2

Τα αναπνευστικά σταγονίδια από 
μολυσμένα άτομα μπορούν, 
επίσης, να εναποτεθούν σε 

επιφάνειες επιμολύνοντάς τις 
(fomites). Οι άνθρωποι μπορούν 

να μολυνθούν αγγίζοντας αυτές τις 
επιφάνειες και στη συνέχεια 

αγγίζοντας τα μάτια, τη μύτη ή το 
στόμα τους χωρίς να εφαρμόσουν 

υγιεινή των χεριών. Πηγή: Frontiers in Public Health, Does COVID-19 Spread Through Droplets Alone? 



• Γραπτές διαδικασίες εκτιμήσεις κινδύνου για την κάθε 
επιφάνεια, με συγκεκριμένες οδηγίες και διαφορετικά μέτρα 
καθαρισμού και απολύμανσης (π.χ. συνηθισμένη διαδικασία 
ή μετά από συμβάν). 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση στις διαδικασίες καθαρισμού και 
απολύμανσης ως  σημαντικό μέτρο πρόληψης, το οποίο 
έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την απόδοση του καθαρισμού-
απολύμανσης μειώνοντας ταυτόχρονα  τα ποσοστά της 
περιβαλλοντικής επιμόλυνσης και των ατυχημάτων.

Τι απαιτείται 



Για αυξημένη προστασία από το νέο κορωνοϊό, οι φορείς Δημόσιας 
Υγείας σε όλο τον κόσμο συνιστούν καθημερινό ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα καθαρισμό και απολύμανση των  «περιοχών υψηλής 
αφής», όπως για παράδειγμα:  

τα  πόμολα, οι διακόπτες φωτός, τα τραπέζια, τα τηλεχειριστήρια, οι 
λαβές, τα γραφεία, οι τουαλέτες, οι νεροχύτες και οι καρέκλες.

Βασικά, οτιδήποτε οι άνθρωποι αγγίζουν ειδικά αν πρόκειται για 
σκληρή επιφάνεια δεδομένου ότι οι ιοί γενικά επιζούν περισσότερο 
σε σκληρές επιφάνειες παρά σε μαλακές και  πιο πορώδεις. 
 

Διαδικασία 2 σταδίων
Με επαφή των άψυχων επιφανειών 





Σωστές Διαδικασίες Εκπαίδευσης σε θέματα καθαρισμού και απολύμανσης

Εκτός από την ύπαρξη κατάλληλων καθαριστικών-απολυμαντικών προϊόντων, εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας, 
η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού είναι προαπαιτούμενο για τον αποτελεσματικό και ασφαλή καθαρισμό και απολύμανση.

*Αν ο καθαρισμός και απολύμανση έχει ανατεθεί σε εξωτερικό  συνεργείο,  πρέπει να ελεγχθεί ότι οι εργαζόμενοι σε αυτό έχουν εκπαιδευτεί 
και τους έχει χορηγηθεί ενημερωτικό υλικό (στην κατάλληλη γλώσσα σε περίπτωση αλλοδαπών ή και με εικόνες). Η εκπαίδευση επίσης είναι 
απαραίτητη όταν νέοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται ή αλλάζουν πόστο και αναλαμβάνουν εργασίες καθαρισμού - απολύμανσης.
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Γνωρίστε τη διαφορά μεταξύ του καθαρισμού, της εξυγίανσης και της απολύμανσης

Ορίζεται ως η μηχανική απομάκρυνση (π.χ. με τρίψιμο) 
οργανικών ρύπων (π.χ αίμα, ιστοί) και ανόργανων 
ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία επιφάνεια, από ένα 

εργαλείο, ή από τα χέρια με αποτέλεσμα τη μείωση του 
μικροβιακού φορτίου. Σαν διαδικασία ο καθαρισμός είναι 
απαραίτητο να προηγείται της απολύμανσης ακόμα και  

της αντισηψίας και της αποστείρωσης.

Ορίζεται ως η μηχανική απομάκρυνση (π.χ. με τρίψιμο) 
οργανικών ρύπων (π.χ αίμα, ιστοί) και ανόργανων 
ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία επιφάνεια, από ένα 

εργαλείο, ή από τα χέρια με αποτέλεσμα τη μείωση του 
μικροβιακού φορτίου. Σαν διαδικασία ο καθαρισμός είναι 
απαραίτητο να προηγείται της απολύμανσης ακόμα και  

της αντισηψίας και της αποστείρωσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Όταν γίνεται σωστός καθαρισμός αυτή η διαδικασία και μόνο μπορεί να αφαιρέσει 
το 90% - 99% των μικροοργανισμών.



Δράση καθαρισμού σε ρυπαρή επιφάνεια Πηγή: Δρ. Μαριέττα Κονταρίνη Παν. Δυτικής Αττικής



Για  τον  αποτελεσματικό  καθαρισμό  επιφανειών,  εργαλείων  κ.λπ. 
απαιτείται  απόλυτη  επαφή  του  κατάλληλου  απορρυπαντικού  με  τους 
ρύπους.  Αυτό  πραγματοποιείται  αρχικά  με  τη  μηχανική  απομάκρυνση 
του  ρύπου  (με  τριβή)  με  τη  βοήθεια  του  κατάλληλου  απορρυπαντικού 
(όχι σκέτο νερό), το οποίο θα μειώσει  την επιφανειακή τάση του νερού 
και  με  τις  υπόλοιπες  ιδιότητές  του  θα  επιτύχει  την  απόλυτη 
απορρύπανση που απαιτείται πριν την απολύμανση 



Τι σημαίνει  τασιενεργό – ουδέτερο απορρυπαντικό που 
διαβάζουμε στις οδηγίες των φορέων Δημόσιας Υγείας; 

Τα τασιενεργά (ή επιφανειοδραστικά) είναι ουσίες που τα μόρια 
τους αποτελούνται από μια υδρόφιλη/λιπόφοβη κεφαλή και μια 
λιπόφιλη/υδρόφοβη ουρά. Η υδρόφοβη ουρά κάθε τασιενεργού 
περιβάλλει τα λίπη, ενώ η υδρόφιλη κεφαλή περιβάλλει το 
νερό. 



Όταν υπάρχει αρκετή ποσότητα επιφανειοδραστικών μορίων 
σε ένα διάλυμα (κρίσιμη συγκέντρωση), αυτά συνδυάζονται 
για  να  σχηματίσουν  δομές  που  ονομάζονται  αμφίφυλα 
συσσωματώματα, ή μικκύλια (micelles)

Τα σαπούνια και τα  υπόλοιπα απορρυπαντικά υλικά, καθώς και όλα  τα 
υλικά που σχηματίζουν μικκύλια σε υδατικό περιβάλλον, ονομάζονται  
«τασιενεργά υλικά».



Οι ελυτροφόροι  ιοί όπως ο SARS-CoV-2  εξαιτίας της λιπώδους μεμβράνης 
τους, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα απολυμαντικά.  Σε αντίθεση με πολλούς 

γαστρεντερικούς ιούς όπως ο νοροϊός που έχουν σκληρό κέλυφος πρωτεΐνης 
που ονομάζεται καψίδιο.

Πηγή: Combating SARS-CoV-2: Leveraging microbicidal experiences with other emerging/reemerging viruses, M. Khalid Ijaz et. Al, 2020 





Τα τασιενεργά απορρυπαντικά έχουν τις παρακάτω 
ιδιότητες:
 Καλή διαβρεκτικότητα (ελάττωση της επιφανειακής 

τάσης)
 Καλή διείσδυση και γαλακτωματοποιητική ικανότητα
 Ικανότητα αποκόλλησης οργανικών ιζημάτων και 

διάσπαση τους (σαπωνοποίηση-πεπτιδοποίηση)
 Δέσμευση ιόντων (αποσκλήρυνση)



Από την καθαρή προς τη  λερωμένη επιφάνεια

Από πάνω προς τα κάτω (δάπεδο)



Χρησιμοποιούνται πανάκια/υφάσματα μίας 
χρήσης ή χαρτί καθαρισμού καθώς και 
σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές. 
Τα πανάκια/υφάσματα, το χαρτί και οι κεφαλές 
από τις σφουγγαρίστρες  θα πρέπει να 
απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικές 
σακούλες και να αντιμετωπίζονται ως 
μολυσματικά απόβλητα στην περίπτωση που ο 
καθαρισμός αφορά χώρους από όπου έχει 
περάσει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Πρέπει να 
αποφεύγεται το πιτσίλισμα και o ψεκασμός κατά 
τη διάρκεια του καθαρισμού και της 
απολύμανσης.



Κόκκινο Μπλε 

Πράσινο Κίτρινο

Σύστημα τεσσάρων χρωμάτων
Για  ασφαλή και  υγιεινό  καθαρισμό  προτείνεται  σύστημα  χρωματικής  κωδικοποίησης.  Σε  κάθε  περιοχή  που  πρέπει  να 
καθαριστεί έχει το δικό του χρώμα: κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο.



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση 
ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των 

ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι, κύστεις) 
με χημικές ουσίες* (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. 

υψηλή θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

Είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση 
ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των 

ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι, κύστεις) 
με χημικές ουσίες* (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. 

υψηλή θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

*Μία χημική ουσία ονομάζεται "απολυμαντικό" μόνο όταν τα μικρόβια μειώνονται κατά 5 
λογαριθμικές μονάδες και  "απολύμανση" είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων και 
των ιών κατά 99,999% σε ελάχιστο χρόνο επαφής 10 λεπτών.

Είναι λιγότερο αποτελεσματική από την αποστείρωση, η οποία είναι μια ακραία 
φυσική και / ή χημική διαδικασία που σκοτώνει όλους τους τύπους μικροοργανισμών



Μείωση 1 log (101) (λογάριθμο) = μείωση κατά 90%
Μείωση 2 log (102) = μείωση κατά 99% 
Μείωση 3 log (103) = μείωση κατά 99,9% 
Μείωση 4 log (104) = μείωση κατά 99,99% 
Μείωση 5 log (105) = μείωση κατά 99,999% 
Μείωση 6 log (106) = μείωση κατά 99,9999%
Μείωση 7 log (107) = μείωση κατά 99,99999%  

Βέβαια σε μονάδες  υγειονομικής περίθαλψης απαιτείται μείωση 6 λογαρίθμων δεδομένου ότι:
• Ένα φτάρνισμα μπορεί να παράγει 40.000 σταγονίδια
• Ένα σταγονίδιο μπορεί να περιέχει 100.000.000 σωματίδια ιού
• Μείωση 1 log = 10.000.000 σωματίδια του ιού παραμένουν!
• Μείωση 3 log = 100.000 σωματίδια του ιού παραμένουν
• Μείωση 6 log = 100 σωματίδια του ιού παραμένουν



1. Υψηλού βαθμού: καταστροφή όλων των 
μικροοργανισμών πλην των σπόρων. Εφαρμόζεται σε 
εργαλεία και συσκευές που έρχονται σε επαφή με τους 
βλεννογόνους. 

2. Ενδιάμεσου βαθμού: αδρανοποίηση των βλαστικών 
μορφών βακτηριδίων, του M. tuberculosis, και των ιών 
και μυκήτων, όχι όμως των σπόρων. 

3. Χαμηλού βαθμού: αδρανοποίηση των περισσοτέρων 
βλαστικών μορφών, όχι όμως των M. tuberculosis, Ps. 
Aeruginosa και των σπόρων.

Ανάλογα με την αποτελεσματικότητά της η 
διαδικασία της απολύμανσης διακρίνεται σε: 





• Αντισηπτικά για τα χέρια και το δέρμα
• Απολυμαντικά επιφανειών
• Απολυμαντικά εργαλείων και οργάνων
• Απολυμαντικά ρούχων και ιματισμού

Οι βασικές κατηγορίες απολυμαντικών είναι:

Ιδιαίτερες κατηγορίες:

• Απολυμαντικά για εύκαμπτα ενδοσκόπια

• Απολυμαντικά εργαστηριακών σκευών

• Απολυμαντικά για σκεύη και χώρους προετοιμασίας 
τροφίμων

Ανάλογα με το είδος του μικροοργανισμού στον οποίο δρουν 
ονομάζονται:

 Βακτηριοκτόνα (bactericide),
 Ιοκτόνα (virucide), 
 Μυκητοκτόνα (fugicide),
 Μυκοβακτηριοκτόνα (tuberculocide),
 Σποροκτόνα (sporicide),
 Ζυμοκτόνα (yeasticide).



Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα ενός απολυμαντικού εξαρτάται:Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα ενός απολυμαντικού εξαρτάται:

• Πόση ποσότητα του απολυμαντικού είναι απαραίτητη για 
να σκοτώσει τους μικροοργανισμούς (δοσολογία).

• Πόσος χρόνος απαιτείται για να δράσει (χρόνος 
επαφής).

• Πόσο τοξική είναι η χημική ουσία, ποιες είναι οι 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή της στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον (τοξικολογικές και 
οικοτοξικές επιπτώσεις).

• Πόσο φιλικό είναι προς το χρήστη (συμβατότητα με το 
δέρμα, μυρωδιά, την ομοιόμορφη κατανομή στο δέρμα, 
διαβρωτική επίδραση στις επιφάνειες, κλπ.).
 

Η τιμή του είναι κάτι που ειδικά στα σχολεία δεν πρέπει να μας απασχολεί 







ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Η εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων  σε 
επιφάνειες ή αντικείμενα σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα 
με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή  απαιτήσεις 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Αυτή η διαδικασία 
λειτουργεί είτε καθαρίζοντας είτε απολυμαίνοντας 
επιφάνειες ή αντικείμενα για να μειώσουμε τον κίνδυνο 
εξάπλωσης της μόλυνσης.
Η  διαδικασία αυτή καταστρέφει το 99.9% των 
παθογόνων  μικροοργανισμών.



Αποστείρωση
Η αποστείρωση είναι η διαδικασία πλήρους απομάκρυνσης ή καταστροφής 
όλων των παθογόνων μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων των 
ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι (Τα σπόρια είναι μια ανθεκτική 
κυτταρική μορφή, η οποία σχηματίζεται από βακτήρια, μύκητες κλπ., 
προκειμένου να αντέξουν σε ακραίες συνθήκες π.χ θερμότητα, ψύχος, 
έλλειψη νερού) και κύστεις)  από όργανα ή συσκευές.

Η αποστείρωση γίνεται με μία σειρά μεθόδων, όπως:
• Ξηρή θερμότητα - Ειδικοί κλίβανοι με ζεστό αέρα
• Υγρή θερμότητα - Ειδικοί κλίβανοι με ατμό υπό πίεση
• Με χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
• Με χρήση ισχυρών χημικών και παρατεταμένο χρόνο επαφής

Η αποστείρωση είναι απόλυτη και όχι σχετική έννοια, δεν μπορεί δηλαδή κάτι να 
είναι μερικώς αποστειρωμένο.





Ο SARS-CoV-2 μπορεί να απενεργοποιηθεί 
αποτελεσματικά με διαδικασίες επιφανειακής απολύμανσης 
 και χρόνο επαφής 1 λεπτού με  
• 62-71% αιθανόλη, 
• 0,5% υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
• 0,1% υποχλωριώδες νάτριο. 

Άλλοι βιοκτόνοι παράγοντες όπως 0,05-0,2% χλωριούχο 
βενζαλκόνιο ή 0,02% διγλυκονική χλωρεξιδίνη είναι 
λιγότερο αποτελεσματικοί.

Πηγή: 
Corrigendum to “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocid
al agents” [J Hosp Infect 104 (2020) 246–251]

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30285-1/fulltext
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30285-1/fulltext


Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) Ισοπροπανόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη ή προπαν-2-όλη)

Αλκοόλες

Πώς λειτουργούν
Διασπώντας το περίβλημα των λιπιδίων ενός ιού ή συσσωρεύοντας ή μετουσιώνοντας τις πρωτεΐνες του.
Απαιτείται χρόνος επαφής *
1–5 λεπτά
Προφυλάξεις:
Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό και φοράτε γάντια.
Θέματα ασφάλειας
Εύφλεκτο, κίνδυνος δηλητηρίασης κατά την κατάποση, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα πλαστικά, 
προκαλούνται έντονες αναθυμιάσεις.

Ο χρόνος που απαιτείται να είναι υγρή η επιφάνεια  πριν σκουπιστεί ώστε να είναι αποτελεσματική η 
απολύμανση.

Προϊόντα Αντισηπτικά χεριών Απολυμαντικά μαντηλάκια



L-γαλακτικό οξύ
Κιτρικό οξύ

Πώς λειτουργούν
Μετουσιώνοντας τις πρωτεΐνες ενός ιού, διαταράσσοντας το περίβλημα των λιπιδίων του και μειώνοντας το 
κρίσιμο ιικό φορτίο.
Απαιτείται χρόνος επαφής *
5 λεπτά – Μισή ώρα
Προφυλάξεις:
Φόρεσε γάντια
Θέματα ασφάλειας
Γενικά αναγνωρίζονται ως ασφαλή, αν και μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα.

*Ο χρόνος που απαιτείται να είναι υγρή η επιφάνεια  πριν σκουπιστεί ώστε να είναι αποτελεσματική η απολύμανση.

Προϊόντα Σπρέι  

Μείωση μικροβιολογικής επιφανειακής μόλυνσης

Οξικό οξύ



Υπεροξικό οξύ Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου

Οξειδωτικά

Πώς λειτουργούν
Μετουσιώνοντας τις πρωτεΐνες ενός ιού, διαταράσσοντας το περίβλημα των λιπιδίων του και οξειδώνοντας τους 
δεσμούς θείου σε πρωτεΐνες, ένζυμα και άλλους μεταβολίτες.
Απαιτείται χρόνος επαφής *
2–5 λεπτά 
Προφυλάξεις:
Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό και φοράτε γάντια.
Θέματα ασφάλειας
Μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα, τους βλεννογόνους τους αεραγωγούς και μπορεί να καταστρέψει ρούχα και 
υφάσματα.

*Ο χρόνος που απαιτείται να είναι υγρή η επιφάνεια  πριν σκουπιστεί ώστε να είναι αποτελεσματική η απολύμανση.

Προϊόντα Απολυμαντικά μαντηλάκια

NaClO
Λευκαντικό (υποχλωριώδες νάτριο)

ΣυμπυκνώματαΑπολυμαντικό 
Σπρέι  



Alkyldimethylbenzylammonium chloride
(Benzalkonium chloride)

Octyl decyl dimethylammonium 
chloride

Ενώσεις τεταρτοταγών αμμωνιακών αλάτων  QACs

Πώς λειτουργούν
Αφαιρώντας το περίβλημα των λιπιδίων ενός ιού, μετουσιώνοντας τις πρωτεΐνες του και διαταράσσοντας τα 
ένζυμά του.
Απαιτείται χρόνος επαφής *
10 λεπτά
Προφυλάξεις:
Απενεργοποιούνται σε σκληρό νερό και στα υφάσματα . Φόρεσε γάντια.
Θέματα ασφάλειας
Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα

*Ο χρόνος που απαιτείται να είναι υγρή η επιφάνεια  πριν σκουπιστεί ώστε να είναι αποτελεσματική η απολύμανση.

Προϊόντα Απολυμαντικά 
μαντηλάκια

Συμπυκνώματα
Υγρό 

σαπούνι 
χεριών

Απολυμαντικό 
Σπρέι  



Άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου QACs

Απολυμαντικό 
Σπρέι  

Απολυμαντικά 
μαντηλάκια

Υγρό σαπούνι 
χεριών

Αντισηπτικά 
χεριών

Χλωριούχο 
αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο 

Οφθαλμικές 
Σταγόνες

Απολυμαντικό 
Σπρέι  

Απολυμαντικό 
Σπρέι  

υφασμάτων

Οδοντόπαστες
Στοματικό 
διάλυμα

Χλωριούχο 
κετυλοπυριδίνι

ο
Xλωριούχο 

διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο



Ηλεκτρικές σκούπες καθαρισμού

Ο  καθαρισμός      μοκετών    και  πατωμάτων    με  τη  χρήση 
ηλεκτρικής  σκούπας,  ενέχει  τον  κίνδυνο  να   
ανακυκλοφορήσουν    παθογόνοι  μικροοργανισμοί      στο     
χώρο              και      δεν      θα     πρέπει      να πραγματοποιείται 
δεδομένου ότι   μολυσματικός παράγοντας (SARS-CoV-2) 
μεταδίδεται μέσω επιφανειών.
Οι ηλεκτρικές σκούπες HEPA (υψηλής απόδοσης αέρας σωματιδίων) 
διαφέρουν από τις συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες, καθώς περιέχουν φίλτρα 
που είναι ικανά να παγιδεύουν σωματίδια μικρού μεγέθους. Ένα φίλτρο 
HEPA μπορεί να παγιδεύσει το 99,97% σωματιδίων >0,3μm 



Υπέρθερμος ατμός υπό πίεση
 

Σύμφωνα και με το CDC οι ιοί της γρίπης απενεργοποιούνται 
σε    θερμοκρασίες  άνω  των  75οC.  Ο  ατμός,  που  παράγεται 
στους  100οC,  είναι  γνωστό  ότι  «σκοτώνει»  τον  ιό  της  γρίπης 
και  αποτελεί  μια  εναλλακτική  λύση  του  καθαρισμού 
υφασμάτων  με  απορρυπαντικό  και  νερό.  Ο  ατμός  λειτουργεί 
συνδυαστικά  πραγματοποιώντας  καθαρισμό  και  απολύμανση 
ταυτόχρονα  (η  απολύμανση  θανατώνει  τα  παθογόνα,  ενώ  ο 
καθαρισμός απομακρύνει τη  βρωμιά). 



Ομιχλοποιητές (fogger)
Η απολύμανση με  τη χρήση εξαιρετικά χαμηλού όγκου  (ULV) συνεπάγεται  τη 

χρήση μηχανής ομίχλης (ομιχλοποιητή) για τη δημιουργία νέφους εξαιρετικά 
μικρών σταγονιδίων απολυμαντικού υγρού. 

Η  ασφαλέστερη  επιλογή  απολυμαντικού  με  ομιχλοποιητή  είναι  το  υπεροξείδιο  του  υδρογόνου  (hydrogen 
peroxide 0,5%), όπως μας το προτείνει το CDC

Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε εγκεκριμένου απολυμαντικού από τον ΕΟΦ, 
με τον εξοπλισμό ομίχλης ULV, η ετικέτα προϊόντος (όχι μόνο το Δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας ή οι οδηγίες χρήσης) πρέπει να επανεξεταστεί διεξοδικά 
για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μέθοδο 
εφαρμογής ULV fogging

Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε εγκεκριμένου απολυμαντικού από τον ΕΟΦ, 
με τον εξοπλισμό ομίχλης ULV, η ετικέτα προϊόντος (όχι μόνο το Δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας ή οι οδηγίες χρήσης) πρέπει να επανεξεταστεί διεξοδικά 
για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μέθοδο 
εφαρμογής ULV fogging





Έτος No. (%)

Καθαριστικά Α[πολυμαντικά

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Σύνολα 25,583 (100.0) 25,021 (100.0) 28,158 (100.0) 13,539 (100.0) 12,801 (100.0) 17,392 (100.0)

Ηλικία 

0–5 10,926 (42.7) 10,207 (40.8) 10,039 (35.7) 7,588 (56.0) 6,802 (53.1) 8,158 (46.9)

6–19 2,655 (10.4) 2,464 (9.8) 2,516 (8.9) 1,803 (13.3) 1,694 (13.2) 2,358 (13.6)

20–59 8,072 (31.6) 8,203 (32.8) 9,970 (35.4) 2,659 (19.6) 2,791 (21.8) 4,056 (23.3)

≥60 1,848 (7.2) 1,936 (7.7) 2,356 (8.4) 929 (6.9) 848 (6.6) 1,455 (8.4)

Άγνωστο 2,082 (8.1) 2,211 (8.8) 3,277 (11.6) 560 (4.1) 666 (5.2) 1,365 (7.8)

Διαδρομή έκθεσης*

Κατάποση 16,384 (64.0) 15,710 (62.8) 16,535 (58.7) 11,714 (86.5) 10,797 (84.3) 13,993 (80.5)

Εισπνοή 4,747 (18.6) 4,713 (18.8) 6,379 (22.7) 540 (4.0) 569 (4.4) 1,188 (6.8)

Δέρμα
 

4,349 (17.0) 4,271 (17.1) 4,785 (17.0) 1,085 (8.0) 1,078 (8.4) 1,695 (9.7)

Μάτια
 

3,355 (13.1) 3,407 (13.6) 3,802 (13.5) 984 (7.3) 1,067 (8.3) 1,533 (8.8)

Άλλος- 
Άγνωστο

182 (0.7) 169 (0.7) 166 (0.6) 89 (0.7) 95 (0.7) 147 (0.8)

Αριθμός και ποσοστό έκθεσης σε καθαριστικά και απολυμαντικά που αναφέρονται σε κέντρα δηλητηριάσεων των ΗΠΑ, ανά 
επιλεγμένα χαρακτηριστικά - Ηνωμένες Πολιτείες, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018, 2019 και 2020

* Η έκθεση ενδέχεται να έχει περισσότερες από μία διαδρομές. Πηγή: Chang A, Schnall AH, Law R, et al. Cleaning and Disinfectant Chemical Exposures and Temporal Associations with 
COVID-19 — National Poison Data System, United States, January 1, 2020–March 31, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:496–498. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6916e1external icon.



1. Επιλογή 
εγκεκριμένου 
από τον ΕΟΦ 
απολυμαντικο

ύ

1. Επιλογή 
εγκεκριμένου 
από τον ΕΟΦ 
απολυμαντικο

ύ

2. Διαβάστε σχολαστικά 
την ετικέτα του προϊόντος 

με τις οδηγίες χρήσης 
(δοσολογία-χρόνος 

επαφής), προφύλαξης 
π.χ. αερισμός κλπ 

2. Διαβάστε σχολαστικά 
την ετικέτα του προϊόντος 

με τις οδηγίες χρήσης 
(δοσολογία-χρόνος 

επαφής), προφύλαξης 
π.χ. αερισμός κλπ 

3. Χρήση ΜΑΠ. 
Χρησιμοποιήστε 

γάντια μιας χρήσεως 
και από πάνω γάντια 

από καουτσούκ. 
Επίσης τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα ΜΑΠ

3. Χρήση ΜΑΠ. 
Χρησιμοποιήστε 

γάντια μιας χρήσεως 
και από πάνω γάντια 

από καουτσούκ. 
Επίσης τα υπόλοιπα 
προβλεπόμενα ΜΑΠ

4. Προηγείται 
καθαρισμός με 

νερό και ουδέτερο 
καθαριστικό πριν 
την απολύμανση.

4. Προηγείται 
καθαρισμός με 

νερό και ουδέτερο 
καθαριστικό πριν 
την απολύμανση.

5. Τήρηση του 
χρόνου επαφής. 
Διατηρήστε την 

επιφάνεια υγρή για 
τον απαιτούμενο 

χρόνο. 

5. Τήρηση του 
χρόνου επαφής. 
Διατηρήστε την 

επιφάνεια υγρή για 
τον απαιτούμενο 

χρόνο. 

6. Αποθηκεύστε τα χημικά σε 
ασφαλή τοποθεσία. Κρατήστε 

κλειστά  τα καπάκια των 
προϊόντων και αποθηκεύστε τα 

προϊόντα σε μια τοποθεσία 
μακριά από την πρόσβαση και  

την οπτική επαφή παιδιών.
  

6. Αποθηκεύστε τα χημικά σε 
ασφαλή τοποθεσία. Κρατήστε 

κλειστά  τα καπάκια των 
προϊόντων και αποθηκεύστε τα 

προϊόντα σε μια τοποθεσία 
μακριά από την πρόσβαση και  

την οπτική επαφή παιδιών.
  

7. Πλύντε τα χέρια 
σας κάτ. ελάχιστο 20 

δευτερόλεπτα. 
Αφαιρέστε τα γάντια 
και πλύντε τα χέρια 

σας σχολαστικά.

7. Πλύντε τα χέρια 
σας κάτ. ελάχιστο 20 

δευτερόλεπτα. 
Αφαιρέστε τα γάντια 
και πλύντε τα χέρια 

σας σχολαστικά.

Τα 7 βήματα για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση απολυμαντικών





Απολυμαντικά ψεκασμού και άλλες μέθοδοι χωρίς επαφή επιφανειών 

Σε εσωτερικούς χώρους, η εφαρμογή απολυμαντικών σε 
περιβαλλοντικές επιφάνειες με ψεκασμό ή ομίχλη 
(υποκαπνισμός) δεν συνιστάται για το νόσημα COVID-19. 

Μελέτη έδειξε ότι ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική 
απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην 
απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός 
για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων).

Ο ψεκασμός απολυμαντικών μπορεί να οδηγήσει σε 
κινδύνους για τα μάτια, ερεθισμό του αναπνευστικού 
συστήματος ή του δέρματος με τις επακόλουθες 
επιπτώσεις στην υγεία. 

Ο ψεκασμός ή η ομίχλη ορισμένων χημικών ουσιών, 
όπως η φορμαλδεΰδη, οι παράγοντες με βάση το χλώριο 
ή Τεταρτοταγή Αμμωνιακά Άλατα, δεν συνιστάται λόγω 
δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
apapadakis@crete.gov.gr
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