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Υψηλού κινδύνου COVID-19 
Κόκκινη Κατηγορία 

 

α) Επιβεβαιωμένο SARS-CoV-2 
(COVID-19) θετικό τεστ 

ή 
β) Συμπτωματικός ή ύποπτος για 

COVID 19 ασθενής, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 

ιστορικό επαφής με ασθενή με 
συμπτώματα COVID-19, οι οποίοι 

έχουν αξιολογηθεί κλινικά και 
αναμένουν τα αποτελέσματα των 

τεστ 
ή 

γ) Συμπτωματικά άτομα που                    
αρνούνται τον έλεγχο ή ο έλεγχος 

δεν είναι δυνατός. 
 

Απομόνωση με προφυλάξεις 
σταγονιδίων 
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Μέτριου Κινδύνου COVID-19 
Πορτοκαλί Κατηγορία 

 

α) Ασυμπτωματικός ασθενής ενώ 
αναμένεται το αποτέλεσμα της 
δοκιμής SARS-CoV-2 (COVID-19) 

χωρίς γνωστή πρόσφατη έκθεση σε 
COVID-19 

ή 
β) Έχει αναπνευστικά συμπτώματα 
ιού αλλά αρνητικό ρινοφαρυγγικό 

επίχρισμα 
ή 

γ) Έχει επιβεβαιωμένη ιογενή 
λοίμωξη του αναπνευστικού (π.χ. 

Influenza, RSV, κ.λ.π.) 
ή 

δ) Ασθενείς σε καραντίνα μετά  από 
ταξίδι σε μη ασφαλή χώρα 

ή 
ε) Μετά την έκθεση στον ιό COVID 19 

με αρνητικό τεστ 
ή 

στ) Ασυμπτωματικά άτομα που                    
αρνούνται τον έλεγχο ή δεν είναι 

δυνατός ο έλεγχος.  

       Απομόνωση με 
προφυλάξεις σταγονιδιίων 

 

Χαμηλού κινδύνου  COVID-19 
Πράσινη Κατηγορία 

 

α) Ασυμπτωματικός και καμία 
γνωστή έκθεση ή μόλυνση με 

COVID-19 και αρνητικό τεστ SARS-
CoV-2 (COVID-19) εντός 72 ωρών 

από την εισαγωγή 
ή 

β) Ασυμπτωματικός και καμία 
γνωστή πρόσφατη μόλυνση με 

COVID-19 και αρνητικό τεστ SARS-
CoV-2 (COVID-19) εντός 72 ωρών 

από την προγραμματισμένη 
διαδικασία που περιλαμβάνει 

έκθεση σε αερολύματα 
ή 

γ) Άτομα που έχουν αναρρώσει 
από το COVID-19 και πληρούν τα 

κριτήρια ανάρρωσης 
*Ακολουθήστε τα σωστά κριτήρια 

ανάρρωσης είτε για φυσιολογική 
ανοσία είτε για 

ανοσοκατασταλμένους* 

Εφαρμόστε τις κλασσικές 
προφυλάξεις 

 

Οδηγίες ΜΑΠ: 

Εισαγωγή ασθενούς → Ταξινόμησή του σε κατηγορία 

 

• Χρήση FRSM και προστατευτικού 
εξοπλισμού για γενική φροντίδα 
ασθενών. 

• Αλλαγή σε FFP μάσκα και 
προσωπίδα για κάθε 
διαδικασία που περιλαμβάνει 
έκθεση σε αερολύματα. 

• Χρήση ποδιάς για απόσταση <2 
μέτρων από τον ασθενή.  

• Χρήση γαντιών μίας χρήσης σε 
περίπτωση επαφής με αίμα ή 
βιολογικά υγρά. 

 

• Χρήση FRSM για γενική 
φροντίδα ασθενών και 
προστατευτικού εξοπλισμού 
μετά από εκτίμηση κινδύνου. 

• Αλλαγή σε FFP μάσκα και 
προσωπίδα για κάθε διαδικασία που 
περιλαμβάνει έκθεση σε 
αερολύματα. 

• Χρήση ποδιάς για απόσταση <2 
μέτρων από τον ασθενή. 

• Χρήση γαντιών μίας χρήσης σε 
περίπτωση επαφής με αίμα ή 
βιολογικά υγρά. 

 

 

• Χρήση FRSM για γενική 
φροντίδα ασθενών  

• Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  
FRSM για τις διαδικασίες 
έκθεσης σε αερολύματα. 

• Χρήση προσωπίδας κατά 
την έκεθεση σε 
αερολύματα. για AGPs. 

• Χρήση γαντιών μίας 
χρήσης σε περίπτωση 
επαφής με αίμα ή 
βιολογικά υγρά. 

 
 


