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Τμήμα Τποθιμογενών και Υδαηογενών νοζημάηων 

Σςζηάζειρ ππορ ξενοδόσοςρ για ηην αποηελεζμαηική και άμεζη ανηιμεηώπιζη εμθάνιζηρ 

γαζηπενηεπίηιδαρ ζε ενοίκοςρ ή πποζωπικό 

Η γαζηξεληεξίηηδα κπνξεί λα κεηαδνζεί α) κε θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ ηξνθίκνπ ή λεξνύ, β) από άηνκν 

ζε άηνκν, γ) κέζσ ζηαγνληδίσλ πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηνλ έκεην θαη δ) κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλεο 

επηθάλεηεο.  

Τνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο είλαη ζπρλέο νη γαζηξεληεξίηηδεο ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ ηαμηδεύνπλ θαη 

αιιάδνπλ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη πεξηβάιινλ. Πνιινί δηαθνξεηηθνί κηθξννξγαληζκνί κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ γαζηξεληεξίηηδα, δειαδή δηάξξνηα, λαπηία, εκέηνπο, θνηιηαθό άιγνο, πηζαλόλ θαη ππξεηό.  

Η εκθάληζε θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο ζε μελνδνρεία είλαη ζπρλό θαηλόκελν. Οη θηινμελνύκελνη 

κπνξεί λα κνιπλζνύλ εληόο ή εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ μελνδνρείνπ θαη λα εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα 

γαζηξεληεξίηηδαο ή αθόκα θαη λα έξζνπλ από ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο ή από πξνεγνύκελν πξννξηζκό 

ηνπο κε ζπκπηώκαηα.  

Όπωρ έσει θανεί ζηο παπελθόν, ζε οπιζμένερ πεπιπηώζειρ ηέηοιος είδοςρ ζςμβάνηα ενώ θα 

μποπούζαν να πεπιοπιζηούν έγκαιπα και αποηελεζμαηικά, πήπαν διαζηάζειρ, πξνθαιώληαο 

αλεζπρία ηόζν ζηνπο ελνίθνπο όζν θαη ζην πξνζσπηθό ησλ μελνδνρείσλ. Τν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ελ 

κέξεη ζηελ πςειή κεηαδνηηθόηεηα ησλ παζνγόλσλ πνπ πξνθαινύλ γαζηξεληεξίηηδα, θαζώο θαη ζηελ 

θαζπζηεξεκέλε ιήςε κέηξσλ ζηα θαηαιύκαηα. 

Γηα ην ιόγν απηό, ζε πεξίπησζε θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο, ζαο ζπζηήλνπκε ηελ άμεζη επικοινωνία 

κε ηνλ Εζληθό Οξγαληζκό Δεκόζηαο Υγείαο ζηα ηειέθσλα 210-88.99.061,-064,-065 (ή ζην 210-52.12.054 

κεηά ηηο 17:00 θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα), έηζη ώζηε λα ιάβεηε όιε ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε 

ην ρεηξηζκό ηνπο θαη ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο ηεο πεξαηηέξσ κεηάδνζεο ηνπ λνζήκαηνο. 

Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ εμθάνιζηρ κποςζμάηων γαζηπενηεπίηιδαρ ζε ξενοδοσεία 

Αθνινπζνύλ θάπνηεο βαζηθέο ζπζηάζεηο γηα άκεζεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο ζην μελνδνρείν ζαο: 

1. Ενημέπωζη ηνπ ΕΟΔΥ  

2. Αλεύξεζε όισλ ησλ ελνίθσλ ή/θαη ησλ κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρνπλ 

δηάξξνηα, έκεην ή λαπηία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξό ηνπ μελνδνρείνπ, αλ ππάξρεη. 

Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Καζεκεξηλή καηαγπαθή ησλ 

λέσλ θξνπζκάησλ ηόζν κεηαμύ ελνίθσλ όζν θαη κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην 

επηζπλαπηόκελν δειηίν. 

3. Παξαπνκπή ησλ αζζελώλ γηα εθηίκεζε ηεο θιηληθήο ηνπο εηθόλαο θαη πεξαηηέξσ αληηκεηώπηζε 

από ην γηαηξό ηνπ μελνδνρείνπ ή ηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα πγείαο. Η ιήςε θιηληθώλ δεηγκάησλ 

(θνπξάλσλ ή εκεζκάησλ) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ππεύζπλνπ κηθξννξγαληζκνύ είλαη 

απαξαίηεηε. 
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4. Σύζηαζε γηα α) παξακνλή ησλ ελνίθσλ κε γαζηξεληεξίηηδα ζην δσκάηηό ηνπο γηα όζν δηαξθνύλ 

ηα ζπκπηώκαηα, β) ζίηηζε εληόο ησλ δσκαηίσλ θαη όρη ζηελ ηξαπεδαξία θαη γ) απνθπγή ρξήζεο 

ηεο πηζίλαο. Οη ζπζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη έσο θαη 48 ώξεο κεηά ηελ απνδξνκή 

ησλ ζπκπησκάησλ. 

5. Ελεκέξσζε ησλ ελνίθσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αμία ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη 

ην επηκειέο πιύζηκν ησλ ρεξηώλ. Δηαλνκή νδεγηώλ γηα ην ζσζηό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ. Αλάξηεζε 

ησλ νδεγηώλ ζηνπο ληπηήξεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.  

6. Οη εξγαδόκελνη θαη ηδηαίηεξα όζνη εκπιέθνληαη ζην ρεηξηζκό ηξνθίκσλ ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε 

πνπ εθδειώζνπλ ζπκπηώκαηα λα απνκαθξύλνληαη από ηα θαζήθνληά ηνπο γηα όζν δηάζηεκα 

απηά δηαξθνύλ θαη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά ηελ απνδξνκή ηνπο. Επίζεο, ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ιήςε θιηληθώλ δεηγκάησλ γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν από όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο είηε 

εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα είηε όρη (κε ην ζπληνληζκό ηεο Δηεύζπλζεο Δεκόζηαο Υγείαο ηεο 

αξκόδηαο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο). 

7. Απνιύκαλζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη κέηξα εμπγίαλζεο ηνπ λεξνύ ησλ θνιπκβεηηθώλ 

δεμακελώλ (αλ ρξεηαζηεί δηαθνπή ρξήζεο ηεο πηζίλαο). 

8. Ο πξνζεθηηθόο θαζαξηζκόο ησλ δσκαηίσλ όπνπ θηινμελνύληαη πγηείο έλνηθνη πξέπεη λα 

πξνεγείηαη ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ δσκαηίσλ θαη ησλ ινηπώλ ρώξσλ όπνπ έρνπλ θηινμελεζεί ή 

θηινμελνύληαη αζζελείο.  

9. Η θαζαξηόηεηα θαη ε απνιύκαλζε ησλ δσκαηίσλ πνπ δηακέλνπλ νη αζζελείο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο από ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο, ην νπνίν 

πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν γηα ηελ απνθπγή κόιπλζεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

10. Τα ζεληόληα, νη πεηζέηεο θαη ηα ινηπά θιηλνζθεπάζκαηα από ηα δσκάηηα ησλ ελνίθσλ κε 

ζπκπηώκαηα γαζηξεληεξίηηδαο πξέπεη λα πιέλνληαη μερσξηζηά ζε πςειή ζεξκνθξαζία (>75νC). 

Σπζηήλεηαη νη ζαθνύιεο λα είλαη πδαηνδηαιπηέο θαη λα ηνπνζεηνύληαη κε ηνλ ηκαηηζκό κέζα ζηα 

πιπληήξηα. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη μερσξηζηά ακαμίδηα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θαζαξνύ 

θαη ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ θαζαξνύ ηκαηηζκνύ λα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθά 

γάληηα από ηνλ ρεηξηζκό ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ θαη ησλ απνξξηκκάησλ.  

11. Ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο, ηδηαίηεξα ζην 

ρώξν ηεο θνπδίλαο, ηνπ εζηηαηνξίνπ, ηεο πηζίλαο θαη ηεο ζρνιαζηηθήο απνιύκαλζεο ησλ 

επηθαλεηώλ. Είλαη ζεκαληηθή ε απνιύκαλζε όισλ ησλ επηθαλεηώλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

ρέξηα ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (θνκβία, πόκνια, αθνπζηηθά ηειεθώλσλ, θηι.). Η αλαινγία 

νηθηαθήο ρισξίλεο θαη λεξνύ, πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνιύκαλζε ησλ 

επηθαλεηώλ, είλαη 1:50. 

 

Η ηήξεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηνπ νξζνύ ρεηξηζκνύ ησλ ηξνθίκσλ (πξνεηνηκαζία, ζπληήξεζε, θηι.) είλαη 

απαξαίηεηε γηα απηό θαη νη εξγαδόκελνη πνπ εκπιέθνληαη ζην ρεηξηζκό ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη.  

 

Τέινο, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζεκεξηλά θαη γηα 3 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, κηθξή 

πνζόηεηα από ηα ηξόθηκα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ελνίθνπο, έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

θξνπζκάησλ γαζηξεληεξίηηδαο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ηνπο ειέγρνπ.  

 


