
 

Υψηλού κινδύνου 
COVID-19 

Κόκκινη Κατηγορία 

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

ή 
β) Συμπτωματικός ή ασθενής με 

υποψία COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με 
ιστορικό επαφής με συμπτωματικό 

ασθενή, οι οποίοι έχουν 
αξιολογηθεί κλινικά και αναμένουν 

τα αποτελέσματα των τεστ 
ή 

γ) Συμπτωματικά άτομα που                    
αρνούνται τον έλεγχο ή δεν είναι 

δυνατός ο έλεγχος.  
* Ανατρέξτε στη διαχείριση 
ασθενών με αναπνευστικά 

συμπτώματα εάν βρίσκεστε σε 
κόκκινη ή πορτοκαλί κατηγορία* 

Απομόνωση με προφυλάξεις 
σταγονιδίων 

Καθαριότητα επιπέδου 2 

Μέτριου Κινδύνου 
COVID-19 

Πορτοκαλί Κατηγορία 

α) Ασυμπτωματικός και αναμένεται το 
αποτέλεσμα της δοκιμής SARS-CoV-2 (COVID-

19) χωρίς γνωστή πρόσφατη επαφή με 
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 επαφή με ασθενή θετικό στον 
COVID 19 αλλά έχει αρνητικό αποτέλεσμα 

ή 

στ) Ασυμπτωματικά άτομα που                    
αρνούνται τον έλεγχο ή δεν είναι δυνατός ο 

έλεγχος  

       Απομόνωση με προφυλάξεις 
σταγονιδιίων 

Καθαριότητα επιπέδου 2 

COVID 19 

Κατηγοριοποίηση ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε 
χειρουργική επέμβαση 

 

 

 

• Χρήση ειδικής/ διαμορφωμένης 

αίθουσας χειρουργείου COVID 

19. 

• Διασωλήνωση και ανάρρωση 

στην αίθουσα χειρουργείου. 

• Χρήση μάσκας FFP και 

προσωπίδα προστασίας από 

όλο το προσωπικό που 

βρίσκεται στην αίθουσα. 

• Χρήση ολόσωμης αδιάβροχης 
χειρουργικής ρόμπας. 

• Διατήρηση της αίθουσα 
κενής για 20 λεπτά και μετά 
πραγματοποίηση 
υγιεινομικής καθαριότητας 
επιπέδου 2.  

• Διαχείριση χειρουργείου ως 
μολυσματικό (τελευταίο στη 
λίστα).   

• Διασωλήνωση στην  αίθουσα 
αναισθησίας και ανάρρωσηση 
στη χειρουργική αίθουσα.  

• Χρήση μάσκας FFP και 
προσωπίδας από το 
προσωπικό που εκτίθεται σε 
αερολύματα. 

• Χρήση χειρουργικής μάσκας  για 
γενική φροντίδα. 

• Χρήση αδιάβροχης ποδιάς. 

• Διατήρηση της αίθουσα κενής για 
20 λεπτά και μετά 
πραγματοποίηση υγιεινομικής 
καθαριότητας επιπέδου 2.  

 

 

 

 

• Διαχείριση χειρουργείου ως 
κλασικό.   

• Διασωλήνωση στην  αναισθησιολογική 
αίθουσα και αποσωλήνωση στην 
αίθουσα χειρουργείου. 

• Ανάρρωση στην αίθουσα ανάνηψης. 

• Χρήση χειρουργικής μάσκας για γενική 
φροντίδα και χρήση χειρουργικής 
μάσκας & προσωπίδας κατά την 
έκθεση σε αερολύματα. 

• Χρήση ποδιάς σύμφωνα με τις 
κλασσικές προφυλάξεις.  

• Καθαρισμός εξοπλισμού μεταξύ των 
ασθενών (δεν απαιτείται αναμονή 20 
λεπτών).  

• Ο επόμενος ασθενής μπορεί να 
περιμένει στην  αναισθησιολογική  
αίθουσα, όσο ο προηγούμενος 
αποσωληνώνεται στην αίθουσα 
χειρουργείου.

Εισαγωγή ασθενή → Κατάταξη σε κατηγορία → Χρήση ίδιας κατάταξης για το χειρουργείο  

Χαμηλού κινδύνου  
COVID-19 

Πράσινη Κατηγορία 

α) Ασυμπτωματικός και καμία γνωστή 
πρόσφατη 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* 

Χρησιμοποιείστε τις κλασσικές 
προφυλάξεις  

Οδηγίες Προφυλάξεων Μόνωσης 



 

 


