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ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

 

Θέμα: Σήπηζη ηυν οδηγιών λειηοςπγίαρ ηος ΕΟΔΤ από ηιρ Μονάδερ Φπονηίδαρ 

Ηλικιυμένυν (ΜΦΗ) και καηάπηιζη εξαηομικεςμένυν ππυηοκόλλυν ππόλητηρ 

και ανηιμεηώπιζηρ ηηρ πανδημίαρ 

 

Δπεηδή νη ειηθησκέλνη πνπ δηαβηνύλ ζε Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (ΜΦΗ) 

ρξήδνπλ απμεκέλεο πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ λένπ θνξσλντνύ covid -19, εθηζηάηαη εθ 

λένπ ε πξνζνρή γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ νδεγηώλ θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο γηα 

θιεηζηέο δνκέο πνπ εμέδσζε ν Δζληθόο Οξγαληζκόο Γεκόζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ) ηόζν 

από ην πξνζσπηθό όζν θαη από ηνπο πεξηζαιπόκελνπο ησλ Μνλάδσλ. 

 

Δπηπιένλ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε εμαηνκηθεπκέλνπ πξσηνθόιινπ πξόιεςεο θαη 

αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο από θάζε ΜΦΗ μερσξηζηά, ζην νπνίν ζα 

θαηαγξάθνληαη θαη ζα εμεηδηθεύνληαη επαθξηβώο νη νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ηηο αλάγθεο αηόκσλ κε απηνεμππεξεηνύκελσλ κε ππνθείκελα λνζήκαηα, 

πνπ απαηηνύλ ζπγθεθξηκέλε θξνληίδα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πξνεηνηκαζία. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηε δηάζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δσκαηίσλ ηεο, θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλσλ, γηα ηελ απνκόλσζε 

πηζαλώλ θξνπζκάησλ, ζπλεθηηκώληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνηαμηθή δνκή ηεο θάζε 

Μνλάδαο. 

 

Η θάζε Μνλάδα νθείιεη λα αλαξηήζεη ην εμαηνκηθεπκέλν πξσηόθνιιν πξόιεςεο θαη 

αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ζε εκθαλείο ζέζεηο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο 

θαη λα ην έρεη δηαζέζηκν ζε πεξίπησζε ειέγρνπ. 

 

πκπιεξσκαηηθά απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηελ πξόιεςε θαη 

αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο γηα δηεπθόιπλζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Μνλάδσλ 

Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (ΜΦΗ) θαη ηνπ αξκόδηνπ πξνζσπηθνύ ησλ νηθείσλ 

πεξηθεξεηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα απνζηέιιεηαη πιεξνθνξηαθό πιηθό κε ηα κέηξα ηνπ 

Τπνπξγείνπ καο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ΜΦΗ, νδεγίεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηνπ 
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ΔΟΓΤ, ν νδεγόο αζθαινύο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν νδεγόο 

επηζθεπηεξίνπ, ν νπνίνο αθνξά κόλν ηηο πεξηπηώζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο 

πνπ νξίδνληαη ζηελ κε αξηζκ. Γ1α/ΓΠ. νηθ. 56344/14-9-2020 θνηλή ππνπξγηθή 

απόθαζε (Β’ 3852), όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. Δπίζεο, απνζηέιιεηαη ν θάησζη 

ζύλδεζκόο https://www.youtube.com/watch?v=5mYtCqPv4Fk&feature=youtu.be,  

πνπ αθνξά εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην ηεο 7
εο

 ΤΠΔ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ Γνκώλ 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. 

 

Οη Πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο απνζηέιιεηαη ην παξόλ παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ 

ηηο Μνλάδεο Φξνληίδεο Ηιηθησκέλσλ ηεο ρσξηθήο ηνπο επηθξάηεηαο. 

 

 πλ: Σα σο άλσ αλαθεξόκελα έγγξαθα 

 

 

          Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

            & ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΦΣΩΥΕΙΑ 

 

 

 

 

 

              ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΜΑΣΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΣΗ ΥΩΡΑ 

 

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ  

periferiarxis@pamth.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ gperatt@patt.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ pv@pvaigaiou.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ grafeio.pde@pde.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ info@pdm.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ periferiarxis@php.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ periferiarxis@thessaly.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ pin@pin.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ a.tzitzikostas@pkm.gov.gr, 

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ arnaoutakis@crete.gov.gr   

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ g.hatzimarkos@pnai.gov.gr  

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ periferiarxis@ppel.gov.gr   

- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ periferiarxis@pste.gov.gr  

 

 

 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1) Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Κνηλ. Αιιειεγγύεο & Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηώρεηαο 

2) Γξαθείν Πξ. Γελ. Γ/λζεο Κνηλ. Αιιειεγγύεο 

3) Γ/λζε Πνιηηηθώλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) 
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