ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
1

Το μέλος ΔΕΠ που έχει την ευθύνη της όποιας εκπαιδευτικής
δραστηριότητας (Κλινική, Εργαστήριο, τυχόν σεμινάριο κλπ) αναλαμβάνει
να εκτιμήσει το συμβάν* και να επικοινωνήσει με τους Συντονιστές
διαχείρισης COVID κκ Τζούτζα Ι. και Πιπέρη Ε.

210-746 1208
210-746 1161
210-746 1304

2

Το ύποπτο περιστατικό, μερίμνη του/των συντονιστού/ων Διαχείρισης,
καταγράφεται και μεταφέρεται με ασφάλεια και με τήρηση των προβλεπόμενων
μέτρων προστασίας (MAΠ)** στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που βρίσκεται στο
υπόγειο της Σχολής και συγκεκριμένα στον Προθάλαμο. Τα κλειδιά διατίθενται από
την Εργαλειοδοσία του Υπογείου και το Θυρωρείο.

210-746 1256

3
4

Ειδοποιείται το ΕΚΑΒ για την παραλαβή του υπόπτου περιστατικού
Η πύλη του χώρου στάθμευσης ειδοποιείται από το Θυρωρείο, να
επιτρέψει την είσοδο στο ασθενοφόρο και το κατευθύνει στη μικρή έξοδο
του Υπογείου.
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210-746 1277

5

Εκκενώνεται πλήρως ο διάδρομος του Υπογείου, με μέριμνα του Επιστάτη Κτηρίου
και παράλληλα από το Θυρωρείο αναγγέλλεται μέσω των μεγαφώνων η έκφραση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.
Το περιστατικό μεταφέρεται με ανελκυστήρα στον Κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο
του υπογείου*** και εάν υπάρχει αδυναμία βάδισης χρησιμοποιείται το τροχήλατο
κάθισμα από το θυρωρείο.
Ο ανελκυστήρας, στη συνέχεια, αδρανοποιείται, απολυμαίνεται κατάλληλα και
αποδίδεται στη γενική χρήση.

210-746 1204 Επιστάτης
210-746 1000 Θυρωρείο
210-746 1298 Θυρωρείο

6

Οι τραυματιοφορείς παραλαμβάνουν το ύποπτο κρούσμα και
αναλαμβάνουν τη μεταφορά του σε πιστοποιημένη Μονάδα COVID του
λεκανοπεδίου Αττικής.
Επιβάλλεται να ερωτηθεί το πλήρωμα, σε ποιά Νοσοκομειaκή Μονάδα
προτίθεται να μεταφέρει το περιστατικό

7

Στο μεσοδιάστημα, εκκενώνεται ο χώρος στον οποίο συνυπήρξε το περιστατικό με
άλλους ασθενείς, φοιτητές και διδάσκοντες και γίνεται η σχετική ενημέρωση από
τους συντονιστές διαχείρισης και ακολουθεί προσεκτικός καθαρισμός της
ευρύτερης περιοχής προς εκείνη που ήταν εγκατεστημένο το περιστατικό
Ο χώρος υποδοχής του Υπογείου, καθαρίζεται κατάλληλα, απολυμαίνεται και
εκτίθεται σε UVC ακτινοβολία επί τουλάχιστον 8 ώρες
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Ακολουθεί σχετική επικοινωνία με το Νοσοκομείο ώστε να γίνει γνωστή η πορεία
του συμβάντος.
Ενημερώνεται σχετικά ο Υπεύθυνος της ΚΣΑΑ και οι Διευθυντές των Εργαστηρίων

Εργαλειοδοσία
Υπογείου και

210-746 1000
Θυρωρείο

210-746 1204

210-746 1204 Επιστάτης
210-746 1208
210-746 1256

210-746 1203
210-746 1098
κ. Πανής και
Γραμ. Κλινικών

Πυρετός άνω του 37.4 Co, καταβολή, δύσπνοια, αγευσία, ανοσμία, έπειξη κένωσης ή
διάρροια, ξηρός βήχας, ρίγος, κεφαλαλγία, μυαλγίες (μπορεί να συνυπάρχουν
περισσότερα του ενός από αυτά)
Φόρμα TYVEC ή Χειρουργική αδιάβροχη ποδιά, μάσκα ΚΝ95 /FFP2,γυαλιά και διπλά
γάντια
Διατίθεται απολυμαντικό σαπούνι χεριών, απολυμαντικό διάλυμα χεριών και
επιφανειών, χειροπετσέτες και κάδος απορριμμάτων. Η αφαίρεση του ιματισμού
διενεργείται κατά προτίμηση σε υπαίθριο χώρο και οι στολές απορρίπτονται στα
μολυσματικά.

Δράσεις του Θυρωρείου
σε περίπτωση υπόπτου κρούσματος Covid
1. Ειδοποίηση Θυρωρείου από τον Τοπικό Υπεύθυνο για πιθανό κρούσμα στον τάδε χώρομεταφορά τροχήλατου καθίσματος ,τηρώντας το βασικό πρωτόκολλο προστασίας
(μάσκα,πλυσιμο και απολύμανση χεριών )
2.

Ειδοποίηση ΕΚΑΒ-τηλέφωνο 166

3.

Ειδοποίηση πύλης χώρου στάθμευσης

4.

Ανακοίνωση πορτοκαλί κωδικού

5. Διακοπή προσέλευσης ασθενών και φοιτητών στο κτήριο μέχρι την ολοκλήρωση της
μεταφορά στον Ειδικό χωρο
6.

Ειδοποίηση εργαλειοδοσίας Υπογείου

7.

Ειδοποίηση Επιστάτη για εκκένωση διαδρόμου Υπογείου

