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Τρίπολη,  20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020        
Αρίθμ. Πρωτ.: οικ.72271/17207
 

Προϊσταμένους  Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών 
Ενοτήτων 
Αργολίδας
Αρκαδίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
(για ενημέρωση των Δήμων και Φορέων 
χωρικής αρμοδιότητας σας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

…………………….
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ.
Πληροφ.
Τηλ.
Φαξ.
Email

: Ελ. Βενιζέλου 34  
: 22 132  - Τρίπολη Αρκαδίας
: Καμαρινόπουλος Σ.
: 2713610221
: 2713610223
:kamarinopoulos@arcadia.gr

ΘΕΜΑ : «  Ενημέρωση  για  οδηγίες  χρήσης  Απολυμαντικών  έναντι  του  νέου  Κορωνοϊού
(2019-nCoV) σε εξωτερικούς-κοινόχρηστους χώρους».

ΣΧΕΤ.  : (α) Το  Προεδρικό  Διάταγμα  υπ'  αριθμ.  131  (ΦΕΚ  224Α/27.12.2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας   Πελοποννήσου». 
(β)  Ο  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α  197/2003)  «  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκηση  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
(γ)  Η  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  64/14-3-2020)  ΄΄Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού covid 19΄΄.
(δ)  Το από Φεβρουάριο του 2020 ΄΄ Σχέδιο Προετοιμασίας και Απόκρισης για επιδημία απο
τον νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2΄΄ από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).

  Λαμβάνοντας  υπόψη τις  τελευταίες  εξελίξεις  και  τις  επιπτώσεις  από  την  εξάπλωση του
Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως και   ακολουθώντας
τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την τήρηση των μέτρων και την
αποφυγή  μετάδοσης  της  νόσου,  λόγω  της  πιθανής  επιβίωσης  του  ιού  SARS-CoV-2  στο
περιβάλλον για αρκετές ημέρες, οι χώροι και οι περιοχές που έχουν πιθανά μολυνθεί από τον ιό
πρέπει  να  απολυμαίνονται  πριν  την  επαναχρησιμοποίηση  τους.  Ενδεικτικά  αναφέρονται
κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου πχ πλατείες, παγκάκια, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, στάσεις
λεωφορείων κλπ.
Παρ’ ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των διάφορων
απολυμαντικών μέσων κατά του συγκεκριμένου ιού, είναι απαραίτητη η χρήση προϊόντων που
περιέχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες αποτελεσματικούς κατά των κορωνοϊών.
Σε κάθε περίπτωση για την  διενέργεια εφαρμογών απολύμανσης σε κοινόχρηστους χώρους
του Δήμου θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής :

 Η  εφαρμογή  θα  πραγματοποιηθεί   με  την  χρήση  κατάλληλου  εξοπλισμού  μέσω
ψεκασμού χαμηλής πίεσης.
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 Τα  σκευάσματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τις  εργασίες  απολύμανσης  θα  είναι
εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση  από τον Ε.Ο.Φ. και κατά περίπτωση και από άλλον
αρμόδιο φορέα.

 Η χρήση του εγκεκριμένου σκευάσματος θα πραγματοποιείται ακολουθώντας πιστά την
ετικέτα του και το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του (Μaterial
Safety Data Sheet),  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  αποτελεσματικότητα  του  αλλά  και  η
ασφάλεια για τον χρήστη, τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.

 Κατά τη χρήση τους  από το προσωπικό θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα Μέτρα
Ατομικής  Προστασίας. Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:
- Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3

- Προστατευτικά γυαλιά

- Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μίας χρήσης

- Γάντια μίας χρήσης

 Να γίνεται έγκαιρη  ενημέρωση του κοινού τόσο για τις   ενέργειες όσο και για τις
επιφάνειες και τους  χώρους που θα απολυμανθούν.

Η ψεκαζόμενη περιοχή θα πρέπει να επιτηρείται με ευθύνη του φορέα σας προκειμένου να μην
κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών (κατά προτίμηση 12:00 πμ
έως 05:00 πμ).

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση  των ανωτέρω παραμένοντας στην διάθεση σας στα
πλαίσια της προάσπισης της Δημόσιας  Υγείας.  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αργολίδας
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας
6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ  Μεσσηνίας
7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Πρόνοιας
    κ. Σχοινοχωρίτη Δ.
8. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Υπόψη κ.   
    Πουλοπούλου.
9. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννή
    σου (έδρα)

      
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
   ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ
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