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Οδηγίες για άτομα που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό
ως επιβεβαιωμένα κρούσματα λοίμωξης COVID-19
Οι ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία του COVID-19 και χωρίς σοβαρό υποκείμενο
νόσημα (π.χ. καρδιακό/αναπνευστικό νόσημα, νεφρική ανεπάρκεια, ανοσοκαταστολή)
μπορούν να απομονωθούν στο σπίτι. Επίσης οι συμπτωματικοί ασθενείς που έχουν
ολοκληρώσει τη νοσηλεία στο νοσοκομείο και λαμβάνουν εξιτήριο μπορούν να συνεχίσουν
την καραντίνα τους στο σπίτι. Η απόφαση πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής κλινικής
αξιολόγησης και αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες
απομόνωσης στο σπίτι καθώς και τακτική (καθημερινή) και κατά προτίμηση άμεση
επικοινωνία επαγγελματία υγεία με τους ασθενείς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα εφαρμογής των οδηγιών για απομόνωση στο σπίτι, υπάρχει πρόνοια δωρεάν
κρατικής καραντίνας στο EDEN Rehabilitation Center στην Τερσεφάνου, Λάρνακα.

Οδηγίες απομόνωσης στο σπίτι
 Ιδανικά, το άτομο θα πρέπει να διαμένει μόνο του στο σπίτι. Εάν αυτό δεν είναι
εφικτό, το κρούσμα απομονώνεται σε ένα δωμάτιο, το οποίο τα υπόλοιπα μέλη δε
θα χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση.
 Το δωμάτιο στο οποίο διαμένει το θετικό άτομο, θα πρέπει να αερίζεται
ικανοποιητικά.
 Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σπίτι.*
 Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις.
 Συστήνεται η χρήση ξεχωριστών οικιακών σκευών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε
να γίνεται απολύμανση πριν και μετά από κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό ή
σαπούνι, ξέπλυμα και στέγνωμα.
 Συστήνεται η χρήση ξεχωριστού μπάνιου και αποχωρητηρίου. Εάν δεν υπάρχει αυτή
η ευχέρεια, τότε να γίνεται απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες των υγειονομικών
υπηρεσιών (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/4_3.pdf).
 Εάν υπάρχει προγραμματισμένο ταξίδι πριν την αποδέσμευση, ΔΕΝ επιτρέπεται η
πραγματοποίησή του.
 Η μετακίνηση επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης και
κατόπιν επικοινωνίας με τον Προσωπικό Ιατρό ή το 1420. Όπου είναι εφικτό, η
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μετακίνηση να γίνεται χωρίς συνοδεία και μόνο με προσωπικό όχημα (όχι με
λεωφορείο ή ταξί).
Μέχρι το τέλος της περιόδου του κατ’ οίκον αυτοπεριορισμού, τα απορρίμματα θα
πρέπει να τοποθετούνται σε διπλή σακούλα και να φυλάγονται για 72 ώρες σε
ξεχωριστό χώρο από αυτόν της καθορισμένης συλλογής. Με το πέρας των 72 ωρών
μπορούν να τοποθετηθούν στον συνήθη χώρο συλλογής τους.

Επόμενη ενημέρωση/αποδέσμευση
Μετά τις 14 μέρες από τη δειγματοληψία με την οποία προέκυψε το θετικό αποτέλεσμα,
λειτουργός του Υπουργείου Υγείας επικοινωνεί με το θετικό κρούσμα, για να
προγραμματιστούν τα επόμενα δωρεάν τεστ ως εξής:
 Τόσο για το συμπτωματικό όσο και το ασυμπτωματικό άτομο με COVID-19
απαιτούνται 2 συνεχόμενα αρνητικά δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό
(ρινοφαρυγγικό, φαρυγγικό) με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών. Χρόνος λήψης: 14
μέρες μετά την πρώτη εργαστηριακή τεκμηρίωση της λοίμωξης. Σε περίπτωση
συμπτωματικού ατόμου απαιτείται να προηγούνται τουλάχιστον 3 ημέρες
απυρεξίας (χωρίς χρήση αντιπυρετικών) και ύφεση συμπτωμάτων από το
αναπνευστικό προ της λήψης του 1ου επαναληπτικού δείγματος.
 Εάν το αποτέλεσμα στο πρώτο επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, τότε θα γίνει
ακόμα ένα τεστ με διαφορά τουλάχιστον 48 – 72 ωρών από το πρώτο. Εάν το
δεύτερο επαναληπτικό τεστ είναι επίσης αρνητικό, τότε λαμβάνει χώρα η επίσημη
αποδέσμευση από την καραντίνα.
 Εάν το αποτέλεσμα του πρώτου ή του δεύτερου επαναληπτικού τεστ είναι θετικό,
παρατείνεται η απομόνωση για επιπλέον 7 ημέρες (μέγιστος χρόνος απομόνωσης
21 ημέρες).
 Το άτομο μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του εφαρμόζοντας τα μέτρα ατομικής
προστασίας υγιεινής χεριών και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Για τη χρήση
χειρουργικής μάσκας ισχύει ότι και για τον γενικό πληθυσμό και εργαζομένους,
σύμφωνα με τα εκάστοτε διατάγματα.

Σε κάθε περίπτωση, η αποδέσμευση πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μετά από
τηλεφώνημα του λειτουργού αποδέσμευσης.
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Προσωπικός Ιατρός
 Το θετικό κρούσμα πρέπει να ενημερώσει τον προσωπικό ιατρό του για το θετικό
αποτέλεσμα.
 Συστήνεται καθημερινή θερμομέτρηση και επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό
ανά 24 με 48 ώρες. Σε περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων ή επιδείνωσης των
συμπτωμάτων, να ενημερωθεί σχετικά ο προσωπικός ιατρός.
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσωπικός ιατρός, συστήνεται η άμεση εγγραφή.
Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το άτομο μπορεί να επικοινωνεί με τη γραμμή 1420 για
αναφορά συμπτωμάτων.
Άδεια ασθενείας
 Η άδεια ασθενείας, στην περίπτωση που απαιτείται, μπορεί να εκδοθεί μέσω του
προσωπικού ιατρού.

Για γενικές πληροφορίες, καλέστε στη γραμμή 1412 (08:00-20:00). Για αναφορά
επιδείνωσης συμπτωμάτων ενημερώστε τον προσωπικό σας ιατρό ή καλέστε στη
γραμμή 1420 (24ωρη λειτουργία).
Για τυχόν πρόσθετες οδηγίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με την Ομάδα
Ιχνηλάτησης (22514241-5).
*Η καραντίνα στο σπίτι ενδέχεται να επιτηρείται είτε με επιτόπιους είτε με
τηλεφωνικούς ελέγχους. Τα άτομα που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό είναι
υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με το σχετικό διάταγμα. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, θα κρίνονται ποινικά υπεύθυνα.
_______________________________________________________________________________________________
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