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«Οδηγίες χρήσης του Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας και σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής».

Σχετ: α) Το από 18/03/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηρεσίας μας με θέμα «ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ COVID-19».
β) Α.Π. 2531.5/19627/20-03-2020 έγγραφο Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών σας αποστέλλουμε συνημμένα video σωστής εφαρμογής Μέτρων
Αυξημένης Ατομικής Προστασίας, καθώς και οδηγίες για την χρήση του Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας, και
σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ως κάτωθι:


Επίβλεψη από 2ο άτομο κατά την διαδικασία εφαρμογής (ένδυση) και κυρίως κατά την αφαίρεση του
Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας.



Υγιεινή των χεριών και αποφυγή επαφής με το πρόσωπο, κυρίως μάτια, μύτη, στόμα.



Σε περίπτωση έλλειψης μάσκας υψηλής προστασίας, χρήση απλής χειρουργικής μάσκας, που
αντικαθίσταται όποτε υγρανθεί η εσωτερική πλευρά.



Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ποδονάρια, χρήση πλαστικών υποδημάτων τύπου ''γαλότσα'', τα οποία
στο τέλος της επιχείρησης απολυμαίνονται μαζί με το σκάφος. Σε έλλειψη αυτών, χρησιμοποιούνται τα
παπούτσια εργασίας. Η αφαίρεση υποδημάτων γίνεται με τα εξής βήματα (προ της αφαίρεσης μάσκαςγυαλιών): αφαίρεση στολής-αφαίρεση γαντιών-υγιεινή

χεριών-εφαρμογή γαντιών εκ νέου-αφαίρεση

υποδημάτων-αφαίρεση γαντιών-υγιεινή χεριών, και ακολούθως εφαρμογή εκ νέου γαντιών για αφαίρεση
γυαλιών και μάσκας.
 Όπου αναφέρεται υγιεινή χεριών, αυτή γίνεται σχολαστικά με νερό και σαπούνι, είτε με αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα σύμφωνα με οδηγίες.
 Τα γυαλιά προστασίας δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν αφού απολυμανθούν καταλλήλως.

Στο 1ο video που σας κοινοποιήθηκε, παρουσιάζεται η εφαρμογή (ένδυση) – αφαίρεση του Ατομικού
Εξοπλισμού Προστασίας (ΑΕΠ), όταν αυτός χρησιμοποιείται σε πλήρη ανάπτυξη. Στο 2ο video παρέχονται
πρόσθετες πληροφορίες για την αφαίρεση των υποδημάτων, εφόσον δεν υπάρχουν προς χρήση ποδονάρια.
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Τα video και οι παρούσες οδηγίες που σας κοινοποιούνται, να είναι προσβάσιμα στα στελέχη των σκαφών
που εμπλέκονται σε μεταφορές ασθενών, διαθέσιμα σε άμεση προβολή, με το προσφορότερο μέσο αναπαραγωγής
(κινητό τηλέφωνο, βίντεο, Η/Υ κλπ) και συστήνεται η τακτική επανάληψη προβολής των video, ώστε να
εξασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση, εμπέδωση και αφομοίωση των προβαλλόμενων οδηγιών.
Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες, την ενυπόγραφη ενημέρωσή των στελεχών Υπηρεσίας σας και
την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ:
Links video (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
VIDEO No.1: https://www.youtube.com/watch?v=POH9prRIXDE
VIDEO No.2: https://www.youtube.com/watch?v=zLbvQcpfZyQ&feature=youtu.be
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