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Για την αποφυγή φαινομένων παραπληροφόρησης αλλά και πανικού,  

ενημερώνουμε τους πολίτες ότι ο Δήμαρχος, μετά την επίσημη πληροφόρηση 

που είχε για το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού στο δήμο, επικοινώνησε 

αμέσως με τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

προστασία των υπαλλήλων και την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.                                            

 

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ ως « επαφή » κρούσματος λοίμωξης 

COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, 

εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη 

συμπτωμάτων του κρούσματος, έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων του κρούσματος. 

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος 

κατηγοριοποιούνται σε: 

Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου) 

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε 

απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από 

τους δύο. 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς 

εφαρμογή μέτρων προφύλαξης. 

 άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς 

εφαρμογή μέτρων προφύλαξης. 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο 

αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και 

χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο. 

 άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή 

επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

 



Β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου) 

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται: 

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 

1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά. 

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 

λεπτά. 

 άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των 

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας. 

 

Σε κάθε περίπτωση προτρέπουμε τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από 

έγκυρες και υπεύθυνες πηγές και να τηρούν καθολικά και ευλαβικά τα μέτρα 

που προτείνουν οι ειδικοί. 

                                                                                          

 

      


