
Επισκέπτες   
Ως μέρος της ανταπόκρισης της Α’ΠΠΚ στην πανδημία COVID-19, έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
πρόσθετοι περιορισμοί επισκεπτών για να διασφαλιστεί η συνεχής ασφάλεια των ασθενών, 
των οικογενειών και του προσωπικού μας.  
 
Τμήμα επειγόντων περιστατικών: επιτρέπεται η είσοδος του ασθενούς μόνο με ένα συνοδό 
και απαραίτητα με τη χρήση μάσκας 
 
Κλινικές: ο ασθενής συνοδεύεται από ένα γονέα ή φροντιστή εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια 
από τους θεράποντες. Στη περίπτωση αυτή ο επισκέπτης πρέπει να προσκομίζει αρνητικό ταχύ 
τεστ ή self test έως και 2 ημέρες πριν. 
 
Παιδική χαρά: Η χρήση της παιδικής χαράς είναι προσωρινά απαγορευμένη. 
 
Προκειμένου να διατηρηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον COVID και να τηρηθούν οι απαιτούμενες 
φυσικές αποστάσεις, οι επισκέπτες ενδέχεται να κληθούν να εγκαταλείψουν ένα δωμάτιο 
ασθενούς ή μια περιοχή θεραπείας κατόπιν αιτήματος του προσωπικού της. Αυτές οι αρχές 
είναι σύμφωνες με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και μας επιτρέπουν να παραμένουμε ασφαλείς και 
να διασφαλίζουμε την βέλτιστη ιατρική  φροντίδα στους ασθενείς μας.  
Κατανοούμε ότι όλες οι οικογένειες είναι διαφορετικές, σε περίπτωση ιδιαίτερων αναγκών, 
επικοινωνήστε με την κλινική ομάδα του παιδιού σας.  
Οι οδηγίες βάσει του ΕΟΔΥ  απαγορεύουν σε οποιονδήποτε να εισέλθει στην κλινική εάν:  

• περιμένουμε το αποτέλεσμα του τεστ  κορωναιού (COVID-19) (εκτός εάν έχει χορηγηθεί 
ειδική άδεια λόγω εξαιρετικών περιστάσεων) 

• παρουσιάζει  συμπτώματα COVID-19, όπως βήχα, πονόλαιμο, καταρροή, δύσπνοια, 
πυρετό (θερμοκρασία > 37,5 C) ή απώλεια αίσθησης γεύσης ή όσφρησης 

• έχει διαγνωστεί με COVID-19 και δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την απομόνωση του 

• είχε γνωστή επαφή τις τελευταίες 14 ημέρες με  άτομο που ήταν επιβεβαιωμένο 
κρούσμα κορωναϊού (COVID-19)  

• έχει μπει  σε καραντίνα για 14 ημέρες  
Οι επισκέπτες πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου που καλύπτει το στόμα και τη μύτη.  
 
Πριν την είσοδο στην κλινική  
Όλοι οι γονείς ή οι κηδεμόνες που εισέρχονται στην κλινική  θα κληθούν να επιβεβαιώσουν το 
όνομα, τον αριθμό επικοινωνίας, τον σκοπό της επίσκεψής τους και την κλινική που θα 
επισκεφθούν. Θα πρέπει επίσης να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις διαλογής  πριν 
την είσοδο τους. 
 
Μάσκες προσώπου  
Όλοι οι εγκεκριμένοι επισκέπτες πρέπει να φορούν μάσκα όσο βρίσκονται στο χώρο του 
νοσοκομείου. Η αφαίρεση των μασκών στα δωμάτια των ασθενών δεν ισχύει όταν βρίσκεστε 
σε δίκλινο ή μεγαλύτερο δωμάτιο. Οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να παρευρεθούν στο 
νοσοκομείο εάν δεν φορούν μάσκα. Οι επισκέπτες πρέπει να απορρίψουν τη μάσκα τους στο 



σπίτι ή σε έναν από τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται στο νοσοκομείο. 
Επισκεπτήριο  
Διανυκτερεύσεις και ώρες επίσκεψης υπάγονται στους συνήθεις κανονισμούς και μπορείτε να 
ενημερώνεστε από τα κλινικά τμήματα 
Οι περιορισμοί των επισκεπτών θα παρακολουθούνται κατά την είσοδο στο νοσοκομείο.  
Ασφάλεια και άλλο προσωπικό θα παρακολουθεί την πρόσβαση των επισκεπτών σε άλλες 
περιοχές του νοσοκομείου. Θα ζητούσαμε για να προστατέψετε το παιδί σας, να 
ελαχιστοποιήσετε της μετακινήσεις σας εντός του νοσοκομείου και την επαφή του με άτομα 
που ενδέχεται να μην έχουν ελεγχθεί.  
 
Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να είναι αυστηροί και κατανοούμε ότι η 
κατάσταση κάθε οικογένειας είναι διαφορετική. Σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε με την ομάδα 
θεραπείας του παιδιού σας ή / και την προϊσταμένη κάθε κλινικής  εάν έχετε οποιεσδήποτε 
ανησυχίες. Οι ομάδες δεν μπορούν να αλλάξουν τους περιορισμούς, αλλά μπορούν να σας 
βοηθήσουν να κατευθυνθείτε σε ανώτερους συμβούλους.  
Ενώ βρίσκεστε στην κλινική , σας υπενθυμίζουμε να ακολουθήσετε τις αυστηρές διαδικασίες 
ελέγχου των λοιμώξεων:  

• Εξασκηθείτε στην εξαιρετική υγιεινή των χεριών, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου 
και εξόδου από το δωμάτιο νοσηλείας.  

• Καλύψτε  με χαρτομάντιλο τον βήχα και το φτέρνισμά σας.  

• Τηρήστε τις  απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις. 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας καθώς όλοι συνεργαζόμαστε για 
την προστασία των ασθενών και του προσωπικού μας σε όλη αυτή την πανδημία.  
 
Συχνές ερωτήσεις 
 
Τι είναι ο νέος Κορωναϊός;  
Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια σε ζώα ή 
και ανθρώπους. Ο πιο πρόσφατα ανακαλυφθείς  κορωναϊός προκαλεί τη νόσο COVID-19, που 
σε κάποιους ασθενείς προκαλεί σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού.  
Πώς μεταδίδεται η νόσος COVID-19; 
Μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο, κυρίως πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσα 
σε ένα νοικοκυριό. Δεν μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις με τον αέρα.  
Ποια είναι τα συμπτώματα του κορωναϊού;  
Πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από COVID-19 παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, 
ηλικιωμένοι και άτομα με προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα κορωναϊού 
περιλαμβάνουν: πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πονόλαιμο, κόπωση, ανοσμία, 
αγευσία. 
Ανησυχώ ότι το παιδί μου μπορεί να έχει συμπτώματα COVID-19. Τι πρέπει να κάνω?  
Εάν ανησυχείτε ότι το παιδί σας ενδέχεται να εμφανίζει συμπτώματα COVID-19, 
επικοινωνήστε με τον παιδίατρο σας για τις πρώτες οδηγίες. Τα παιδιά που βιώνουν 
αναπνευστικά συμπτώματα μπορούν να επισκεφθούν τον οικογενειακό τους γιατρό ή να 



εξετάσουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν το τμήμα επειγόντων περιστατικών του 
πλησιέστερου νοσοκομείου για επείγουσα φροντίδα.  


