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ΘΕΜΑ: Οδηγίες ΕΟΔΥ σχετικά με τα Γραφεία Τελετών 
 
ΣΧΕΤ :α) η αριθμ.121214/9025/09-09-2019 (ΦΕΚ 160/τα/26.09.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου σχετικά με 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη κο Κων/νο Μπιζά 
 
Σας γνωρίζουμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ,στο πλαίσιο λήψης μέτρων για προστασία της 
Δημόσιας Υγείας από τον Κορωνοϊό,  δίδονται οι εξής οδηγίες που αφορούν την λειτουργία των Γραφείων Τελετών : 
Διαχείριση νεκρού σώματος 
1.Αποφυγή άμεσης επαφής με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά σώματος 
2.Εφαρμόζονται μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια, αδιάβροχη ποδιά, μάσκα, προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα 
προσώπου στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης) 
3.Κάλυψη τραυμάτων ,τομών ,εκδορών με αδιάβροχο επίδεσμο 
4.Αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης φαγητού ή νερού. Αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα ή την μύτη. 
5.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με μεγάλη 
προσοχή. Μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού πρέπει να ακολουθεί εφαρμογή υγιεινής των χεριών. 
Καθαρισμός /απολύμανση περιβάλλοντος 
1.Πρέπει να υπάρχει επάρκεια αποστειρωμένων γαντιών, ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, αλκοολούχου 
αντισηπτικού και άλλων απολυμαντικών όπως επίσης και οικιακής χλωρίνης. 
2.Όλα τα υλικά που θα απορριφθούν πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό κάδο μολυσματικών αποβλήτων. 
3.Ο λερωμένος ιματισμός με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία άνω των 70ο 
βαθμών Κελσίου. Εναλλακτικά τοποθετείται σε φρέσκο διάλυμα οικιακής χλωρίνης 5.25% και σε αναλογία 1/49 για 
τριάντα (30) λεπτά πριν το πλύσιμο. 
4.Όλες οι δυνητικά μολυσμένες επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται με φρέσκο διάλυμα οικιακής χλωρίνης 5.25% 
και σε αναλογία 1 μέρος χλωρίνης /49 μέρη νερού που θα παραμένει στην επιφάνεια 15-30 λεπτά και στην συνέχεια 
θα ξεπλυθεί με νερό. Οι μεταλλικές επιφάνειες θα καθαρίζονται με οινόπνευμα 70% . 
5.Επιφάνειες εμφανώς μολυσμένες με αίμα και άλλα βιολογικά υγρά πρέπει να καθαρίζονται με φρέσκο διάλυμα 
οικιακής χλωρίνης 5.25% σε αναλογία 1 προς 4 που θα παραμείνει στην επιφάνεια 10 λεπτά και στην συνέχεια θα 
ξεπλυθεί με νερό . 
Απαγορεύεται κάθε αισθητική παρέμβαση ή ταρίχευση στο σώμα του νεκρού. 
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