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Με ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζώκαηα αζθαιείαο ζα ζέιακε λα ζαο
ελεκεξώζνπκε γηα ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηα άηνκα πνπ
έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε πξόζθπγεο ή κεηαλάζηεο, κεηά από αμηνιόγεζε θηλδύλνπ από ηελ
πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπο.
Θα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηε πξνζνρή ζαο ηδηαίηεξα ζηα γεληθά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ
ηξνθηκνγελώλ ή πδαηνγελώλ λνζεκάησλ θαη λνζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ δήγκαηνο
εληόκσλ, θαζώο θαη ζηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Α. Ππόλητη νοζημάηυν μέζυ εμβολιαζμού
Όια ηα κέιε ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε πξνζθπγηθό –
κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό ζπζηήλεηαη λα έρνπλ εμβολιαζηεί με όλα ηα εμβόλια ηος Δθνικού
Ππογπάμμαηορ Δκβνιηαζκώλ ηος Τποςπγείος Τγείαρ γηα ηνπο ελήιηθεο, με ζηόσο ηην
πξνζηαζία ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα.
Διδικόηεπα:
Αν δεν έσοςν ήδε εκβνιηαζηεί κε ην εμβόλιο ηεηάνος- διθθεπίηιδαρ και ακςηηαπικό
κοκκύηη – πολιομςελίηιδαρ (Tdap- polio) ηύπος ενηλίκυν ή είλαη άγλσζην ην ηζηνξηθό
εκβνιηαζκνύ ηνπο, ζςζηήνεηαι λα εκβνιηαζηνύλ κε κία δόζε Tdap- polio θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ζπλερίδνπλ ηνλ εκβνιηαζκό ηνπο κε ην εκβόιην ηεηάλνπ – δηθζεξίηηδαο (Td)
θάζε δέθα ρξόληα. Σεκεηώλεηαη όηη ην Tdap –polio κπνξεί λα ρνξεγεζεί αλεμάξηεηα από ην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη από πξνεγνύκελν εκβνιηαζκό κε Td.
Τα κέιε ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο πνπ γελλήζεθαλ ην 1970 ή αξγόηεξα θαη δελ έρνπλ
ηεθκεξησκέλν ηζηνξηθό εκβνιηαζκνύ κε ηο εμβόλιο ιλαπάρ-παπυηίηιδαρ-επςθπάρ
(MMR), ζα πξέπεη λα εκβνιηαζηνύλ κε ηνπιάρηζηνλ κία δόζε ηνπ εμβολίος αςηού, εθηόο
εάλ ππάξρεη αληέλδεημε ή επηβεβαησκέλε αλνζία.
Θα πξέπεη εηεζίσο λα δηελεξγείηαη ν εμβολιαζμόρ ένανηι ηηρ γπίπηρ.
Σα μέλη ηυν ζυμάηυν αζθαλείαρ πος δεν έσοςν αποδεδειγμένη αλνζία ζηελ
αλεκεπινγηά (πξνεγεζείζα λόζεζε ή εκβνιηαζκόο), ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη κε δύν
δόζεηο εμβολίος ανεμεςλογιάρ, εθηόο εάν ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αληέλδεημε.
Σπζηήλεηαη ν εμβολιαζμόρ ένανηι ηηρ ηπαηίηιδαρ Β όισλ ησλ επίλνζσλ αηόκσλ πνπ
δελ εκβνιηάζηεθαλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, κε ζπλνιηθά ηξεηο δόζεηο εκβνιίνπ.
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Λόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζηνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο πξνζθύγσλ κεηαλαζηώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πςειή ελδεκηθόηεηα ηεο επαηίηηδαο Α ζε πνιιέο
από ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ, αιιά θαη ηνλ θίλδπλν ζνβαξώλ
επηπινθώλ ηεο ινίκσμεο από ηό επαηίηηδαο Α ζε ελήιηθεο, ζπζηήλεηαη ν εμβολιαζμόρ ένανηι
ηηρ ηπαηίηιδαρ Α κε δύν δόζεηο εκβνιίνπ ζε όια ηα κέιε ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο πνπ
έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ πξνζθπγηθό πιεζπζκό.
ημειώνεηαι όηι ζε πεξίπησζε εκθάληζεο έμαξζεο θξνπζκάησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ όπσο
ν ηπθνεηδήο ππξεηόο θαη άλλα νοζήμαηα ηα οποία ππολαμβάνονηαι με εμβολιαζμό,
μποπεί λα απαηηεζνύλ επηπιένλ εκβνιηαζκνί (π.ρ. εκβόιηα έλαληη ηπθνεηδνύο ππξεηνύ ή
ρνιέξαο).
Β. Ππόλητη μεηάδοζηρ ηποθιμογενών ή ςδαηογενών νοζημάηυν και νοζημάηυν πος
μεηαδίδονηαι μέζυ δήγμαηορ ενηόμυν.
Δίλαη απαξαίηεηε ε δηαζθάιηζε πξόζβαζεο ζε αζθαιή ηξόθηκα θαη εκθηαισκέλν λεξό γηα
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα ζώκαηα αζθαιείαο πνπ απαζρνινύληαη ζηνπο ρώξνπο
θηινμελίαο κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ. Δπίζεο, ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ κεηάδνζεο λνζεκάησλ
κέζσ δηαβηβαζηώλ θαη εηδηθόηεξα κε δήγκαηα θνπλνππηώλ (εινλνζία, ηόο Γπηηθνύ Νείινπ)
ζπζηήλεηαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δεγκάησλ από θνπλνύπηα κε
ρξήζε αληηθνπλνππηθώλ ζθεπαζκάησλ.
Γ. Δθαπμογή κανόνυν ςγιεινήρ ηυν σεπιών και βαζικών πποθςλάξευν
Τα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη:
Μεηά από θάζε ζσκαηηθή επαθή κε πξόζθπγεο – κεηαλάζηεο ζε ρώξνπο θηινμελίαο
απηώλ.
Μεηά από θάζε επαθή κε βηνινγηθά πγξά.
Μεηά από θάζε επαθή κε αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζην άςπρν πεξηβάιινλ ηνπο (π.ρ.
ηκαηηζκόο, παηρλίδηα, έληππα θηι).
Μεηά από αθαίξεζε ηαηξηθώλ γαληηώλ κίαο ρξήζεο.
Μεηά ηε ρξήζε ηνπαιέηαο
Πξηλ ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ ή λεξνύ
Τα ρέξηα πιέλνληαη ζρνιαζηηθά κε ζαπνύλη θαη λεξό. Σε πεξίπησζε πνπ ηα ρέξηα δελ είλαη
εκθαλώο ιεξσκέλα κε ξύπνπο ή βηνινγηθά πγξά, ή δελ είλαη δηαζέζηκα ζαπνύλη θαη λεξό,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν δηάιπκα αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ.
Διδικόηεπα:
Φξεζηκνπνηνύκε ηελ απαξαίηεηε δόζε ζαπνπληνύ ή αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ (3 –
5 ml).
Τξίβνπκε κε πξνζνρή όιεο ηηο επηθάλεηεο ησλ ρεξηώλ (παιάκεο, κεζνδαθηύιηα
δηαζηήκαηα, αθξνδάρηπια, εζσηεξηθή επηθάλεηα αληίρεηξα), γηα 30 έσο 60
δεπηεξόιεπηα.
Δάλ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη κόλν αιθννινύρν αληηζεπηηθό, αθήλνπκε ηα ρέξηα καο λα
ζηεγλώζνπλ.
Βαζικέρ Πποθςλάξειρ
Α. Υγηεηλή ησλ ρεξηώλ
Β. Φξήζε γαληηώλ
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Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο έθζεζεο ζε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά.
Όηαλ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα επαθήο κε βιελλνγόλνπο ή πεξηνρέο κε ιύζε ζπλέρεηαο
ηνπ δέξκαηνο.
Γ. Φξήζε πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο
‘Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ.
Γ. Φξήζε κάζθαο
Φξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο, όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο αίκαηνο ή
άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ.
Δ. Οθζαικηθή πξνζηαζία
Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ
Γ. Δθαπμογή μέηπυν για ηην ππόλητη νοζημάηυν πος μεηαδίδονηαι μέζυ ζηαγονιδίυν
ηος αναπνεςζηικού ζςζηήμαηορ
Τα αθόινπζα κέηξα ζα πξέπεη λα ζπζηήλνληαη γηα όια ηα άηνκα (πξόζθπγεο – κεηαλάζηεο) κε
ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα αλαπλεπζηηθήο ινίκσμεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο
εξγαδόκελνπο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο:
Καιύςηε ηε κύηε θαη ην ζηόκα θαηά ην βήρα ή ην θηάξληζκα
Φξεζηκνπνηήζηε εάλ είλαη δηαζέζηκα, ραξηνκάληηια γηα ηηο εθθξίζεηο θαη απνξξίςηε ηα
ζην θνληηλόηεξν θάδν απνξξηκκάησλ κεηά από ηε ρξήζε ηνπο
Δθαξκόζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ (ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ)
Απνθύγεηε ηελ επαθή ησλ ρεξηώλ κε ηα κάηηα, ηε κύηε θαη ην ζηόκα
Σε πεξηπηώζεηο επαθήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ ελόο κέηξνπ, κε άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ
ζπκπηώκαηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε ζηνπο αζζελείο
απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο παζνγόλσλ κηθνξνξγαληζκώλ
κέζσ ησλ κνιπζκέλσλ ζηαγνληδίσλ. Δπηπξόζζεηα, θαη νη εξγαδόκελνη ζηα ζώκαηα
αζθαιείαο ζα πξέπεη λα θνξνύλ θαηά ηελ επαθή ηνπο, απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαζώο θαη
γάληηα κηαο ρξήζεο εάλ ππάξρεη πηζαλόηεηα άκεζεο ή έκκεζεο επαθήο (κνιπζκέλα
αληηθείκελα ή επηθάλεηεο) κε εθθξίζεηο ησλ αζζελώλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ελδέρεηαη λα ππάξρεη επηθαηξνπνίεζε ησλ νδεγηώλ αλάινγα κε ηα
επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ησλ ρώξσλ θηινμελίαο πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ.
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