WHO Interim Guidance for Ebola - Event Management at Points of Entry
ΙΙ Διασείπιζη ζςμβάνηων
Ένα πιθανό κπούζμα μποπεί να ανισνεςηεί ζε διαθοπά ζηάδια καηά ηη διάπκεια ενόρ ηαξιδίος. Η καηάλληλη ανηιμεηώπιζη εξαπηάηαι από ηη θύζη ηηρ έκθεζηρ,
ηην καηάζηαζη ηηρ παγκόζμιαρ κινηηοποίηζηρ και ηην εςαιζθηηοποίηζη ηων διαθόπων εμπλεκόμενων θοπέων.

Πφλη Ειςόδου (ΠΕ) Αναχώρηςησ

Επάνω ςτο μζςο μεταφοράσ

Κατά τη διάρκεια επιβίβαςησ

ΠΕ ειςόδου (αποβίβαςη)

Κατά τη μετεπιβίβαςη μεταξφ
πτήςεων ή ςτάςεων

Μετά το ταξίδι

Εικόνα 1. Πιθανά ζημεία ανίσνεςζηρ κινδύνος δημόζιαρ ςγείαρ ή δήλωζηρ.

Πποκαηαπκηική ππόηςπη ανηιμεηώπιζη ζηιρ Πύλερ Ειζόδος (ΠΕ): ζςνιζηώμενερ ενέπγειερ πος ππέπει να ληθθούν
ζε καθοπιζμένα ζηάδια ηος ηαξιδιού (βλέπε ζσήμα 1)
Σηάδια
Ανίσνεςζη ζηην
ΠΕ καηά ηην
ανασώπηζη

Επωηήζειρ

Πηγέρ πληποθοπιών

Σςνιζηώμενη δπάζη

Ο επηβάηεο θαίλεηαη λα κελ είλαη πγηείο;
Δίλαη ηα ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε απηά γηα
πηζαλφ θξνχζκα αηκνξξαγηθνχ ππξεηνχ
απφ ηφ Ebola (Ebola Virus Disease, EVD);
Τα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ: ππξεηφ, αδπλακία,
κπαιγία, θεθαιαιγία, θαξπγγαιγία, εκεηφ,
δηάξξνηεο, εμαλζήκαηα ή αηκνξξαγία.
Δάλ ε ρψξα δελ έρεη επεξεαζηεί απφ ηνλ
ηφ Ebola:
a) Έρεη εθηεζεί ν επηβάηεο ζε πηζαλφ ή
επηβεβαησκέλν θξνχζκα EVD;
b) Έρεη ηαμηδέςεη ή δηακείλεη ζε
ρψξεο/πεξηνρέο νπνχ έρνπλ
εκθαληζηεί θξνχζκαηα EVD;
Δάλ λαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ
εξσηήζεηο, παξαθαιψ αλαηξέμηε ζηηο
ζπζηάζεηο γηα δηαρείξηζε θξνπζκάησλ κε
ππνςία EVD ζηηο ΠΔ ρσξψλ πνπ έρνπλ
θαηαγξάθεη επηδεκίεο ηεο λφζνπ ηνπ Ίνπ

Υγεηνλνκηθή ππεξεζία
ζηελ ΠΔ θαη άιιν
πξνζσπηθφ ππεξεζηψλ
ηεο ΠΔ (ηεισλεία,
αζθάιεηα ζπλφξσλ,
πξνζσπηθφ εδάθνπο)

Η πγεηνλνκηθή ππεξεζία ζηελ ΠΔ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα εθαξκφζεη
πξνυπάξρνπζεο ξπζκίζεηο ζε ζπληνληζκφ κε ηελ δηνίθεζε ηεο ΠΔ, ην θνξέα
εθκεηάιιεπζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ΠΔ θαη ηελ εζληθή
ππεξεζία δεκφζηαο πγείαο γηα ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη πξφιεςε απνβίβαζεο αζζελψλ
κε ζπκπηψκαηα γηα EVD:
a) Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ηαμηδηψηεο ζηηο ΠΔ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ζρεηηθά
κε EVD
b) Να είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πεξηθεξεηαθψλ ή εζληθψλ αξρψλ
δεκφζηαο πγείαο
c) Γηαζθαιίζηε φηη δελ ζα επηηξαπεί ην ηαμίδη ζε πξφζσπα κε αζζέλεηα ζπκβαηή κε
EVD εθηφο θαη εάλ ην ηαμίδη είλαη κέξνο θαηάιιειεο ηαηξηθήο δηαθνκηδήο εάλ ε ΠΔ
είλαη ζε ρψξεο κε ζπλερηδφκελε επηδεκία ηνπ EVD.
d) Να ππάξρνπλ δηαζέζηκνη κεηαθξαζηέο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ.
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Δάλ ν ηαμηδηψηεο έρεη ηαμηδέςεη ζε πξνζβιεζείζεο ρψξεο απφ EVD θαη παξνπζηάδεη
ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε απηά γηα EVD, ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ ζα πξέπεη:
a) λα ελεξγνπνηήζεη ην ζρέδην δξάζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ δεκφζηαο πγείαο
b) λα νξγαλψζεη ηελ παξνρή ηαηξηθήο εμέηαζεο
c) λα νξγαλψζεη ηελ δηαθνκηδή ησλ χπνπησλ θξνπζκάησλ ζε θαζνξηζκέλν
λνζνθνκείν

Δbola.

d)
e)
f)
g)

λα νξγαλψζεη ηε ιήςε θιηληθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ
λα νξγαλψζεη ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε θιηληθψλ δεηγκάησλ ζε θαηάιιειν
εξγαζηήξην
λα εληζρχζεη ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηα κέηξα δεκφζηαο πγείαο ζηηο ΠΔ
λα δηαηεξήζεη απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
πγεηνλνκηθψλ αξρψλ ζηηο ΠΔ θαη κε ην εζληθφ ζχζηεκα επηηήξεζεο ινηκσδψλ
λνζεκάησλ.

Σηηο ΠΔ ζε ρψξεο κε ζπλερηδφκελε επηδεκία ηνπ EVD, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έιεγρνο
δηαινγήο θαηά ηελ έμνδν (exit screening) ζε φια ηα πξφζσπα ζε δηεζλή αεξνδξφκηα,
ιηκάληα θαη ζηα ζεκαληηθά ρεξζαία ζεκεία εηζφδνπ γηα αλεμήγεηα εκπχξεηα λνζήκαηα
ζπκβαηά κε πηζαλή ινίκσμε απφ EVD. Ο έιεγρνο δηαινγήο θαηά ηελ έμνδν (exit screening)
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαηά ην ειάρηζην: εξσηεκαηνιφγην, κέηξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ζε πεξίπησζε χπαξμεο ππξεηνχ, εθηίκεζε θίλδπλνπ γηα ην εάλ ν
ππξεηφο πξνθαιείηαη απφ ινίκσμε ηνπ ηνχ Ebola. Γηαζθαιίζηε ηελ παξνρή κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαζψο θαη
ηελ χπαξμε πξντφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ (πγξφ ρεξηψλ κε
αιθνφιε, ηξερνχκελν λεξφ, ζαπνχλη θαη ρεηξνπεηζέηα κηα ρξήζεο)

Ππόζθεηερ
δπάζειρ για
ηαξιδιώηερ με
πιθανή λοίμωξη
EVD ζηιρ ΠΕ, ππιν
ηην ανασώπηζη
(είηε ζηο γκιζέ,
ζηο ζαλόνι
αναμονήρ ππιν
ηην επιβίβαζη ή
καηά ηη διάπκεια
ηηρ επιβίβαζηρ)









Δίλαη ν ηαμηδηψηεο/κέινο ηνπ πιεξψκαηνο
ζπκπησκαηηθφο (αξηζκφο πξνζβιεζέλησλ
επηβαηψλ/κειψλ πιεξψκαηνο);
Πνηά ήηαλ ε ψξα/εκέξα ηεο έλαξμεο ηεο
λφζνπ;
Σπλεπάγεηαη απφ ην ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ,
έθζεζε ζε πηζαλφ θξνχζκα EVD ή ηαμίδη ή
δηακνλή ζε πξνζβιεζείζα ρψξα απφ EVD;
Έρεη παξνπζηαζηεί ζάλαηνο;
Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ
ηαμηδηψηε; (Σπκπησκαηηθφο; Υςειφο
θίλδπλνο έθζεζεο ζε EVD;)


Φνξέαο
εθκεηάιιεπζεο
κεηαθνξηθνχ κέζνπ,
πξνζσπηθφ, επηβάηεο,
πξφζσπα ηεο ΠΔ ή άιισλ
θνξέσλ


Δλαέξην ηαμίδη/Αεξνπιάλν
Δάλ ν ηαμηδηψηεο/κέινο ηνπ πιεξψκαηνο παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα ζρεηηδφκελα κε απηά
ηεο ινίκσμεο απφ EVD ή ζεσξείηαη πηζαλφ λα έρεη έξζεη ζε επαθή κε EVD (ή άιιν
ινηκψδεο λφζεκα):
a) Απαίηεζε ηαηξηθήο ζπγθαηάζεζεο απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξία
b) Δάλ ν ηαμηδηψηεο δελ παξνπζηάζεη ηαηξηθή ζπγθαηάζεζε ζηελ αεξνπνξηθή εηαηξία
θαη αξλεζεί λα θαζπζηεξήζεη ην ηαμίδη ηνπ, ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί
ηελ επηβίβαζε ηνπ ζε πεξίπησζε ελαέξηαο πηήζεο
c) Γηαζεζηκφηεηα Έληππσλ Δληνπηζκνχ Δπηβαηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (Public Health
Passenger Locator Forms) (βιεπε http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) ζην
αεξνζθάθνο άιια θαη ζηελ ΠΔ εηζφδνπ.
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Γηα ΠΔ ζε ρψξεο κε ζπλερηδφκελε επηδεκία EVD, δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ην
ηαμίδη ζε φια ηα λνζνχληα άηνκα κε ινίκσμε ζπκβαηή κε EVD εθηφο θαη εάλ ην ηαμίδη
είλαη κέξνο θαηάιιειεο ηαηξηθήο δηαθνκηδήο.

Ναπηηιία/Πινίν
a) Δάλ ν ηαμηδηψηεο/κέινο ηνπ πιεξψκαηνο παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε
απηά γηα EVD ή ζεσξείηαη πσο έρεη έξζεη ζε επαθή κε ηνλ ηφ Ebola, ν ηαμηδηψηεο
ζα πξέπεη λα απνβηβαζηεί, λα ηεζεί ππφ πγεηνλνκηθή παξαηήξεζε θαη λα γίλνπλ
ξπζκίζεηο γηα ηαηξηθή εμέηαζε
b) Η πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ ζα πξέπεη:
o λα ελεξγνπνηήζεη ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά
δεκφζηαο πγείαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο παξνρή επαξθψλ πξνθπιάμεσλ ζην
πξνζσπηθφ πνπ ζα έξζεη ζε επαθή κε ην πηζαλφ θξνχζκα θαη ην άκεζν
πεξηβάιινλ ηνπ.
o λα νξγαλψζεη ηε κεηαθνξά ησλ χπνπησλ θξνπζκάησλ ζε θαζνξηζκέλν

o
o
o
o

Επάνω ζηο μέζο
μεηαθοπάρ
(πηήζειρ/πλοίος)














Δίλαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδεη
ζπκβαηά κε απηά γηα πηζαλφ θξνχζκα
EVD; Τα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ: ππξεηφ, αδπλακία,
κπαιγία, θεθαιαιγία, θαξπγγαιγία, εκεηφ,
δηάξξνηεο, εμαλζήκαηα ή αηκνξξαγία.
Δίλαη ν ρψξνο ηνπ αεξνζθάθνπο/πινίνπ
κνιπζκέλνο (κε εκεηφ, αίκα ή άιια
ζσκαηηθά πγξά);
Πφζνη επηβάηεο/κέιε ηνπ πιεξψκαηνο
έρνπλ εθηεζεί;
Υπάξρεη γηαηξφο επί ηνπ κέζνπ
κεηαθνξάο;
Γηα ηα αεξνζθάθε, έρεη ν θνξέαο
εθκεηάιιεπζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ
πξφζβαζε ζε ρεξζαία ηαηξηθή
ππνζηήξημε;
Έρεη ιάβεη ν ηαμηδηψηεο ηαηξηθή βνήζεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο;
Φξεηάδεηαη ηαηξηθή βνήζεηα ν ηαμηδηψηεο
θαηά ηελ άθημε ηνπ; (θιηληθή εηθφλα θαη
ζπκπηψκαηα ησλ ηαμηδησηψλ θαη
ζνβαξφηεηα)
Έρεη ελεκεξσζεί ν πηιφηνο/θαπεηάληνο γηα
ην πεξηζηαηηθφ θαη έρνπλ ελεκεξσζεί νη
αξρέο ζηηο ΠΔ (Γηα ηα αεξνζθάθε, βιέπε
Γηαδηθαζίεο Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO International Civil Aviation Organization)

Αεξνζθάθνο:

Τκήκα πεξί Υγείαο
ηεο Γεληθήο Γήισζεο
αεξνζθάθνπο

Έληππα εληνπηζκνχ
επηβαηψλ
Πινίν:
Ναπηηθή Γήισζε
Υγείαο
Πηζηνπνηεηηθά
Υγεηνλνκηθψλ
Διέγρσλ πινίσλ
Αξρείν ηαηξηθψλ
ζπκβάλησλ, ζην
νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη
πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ζηελ
θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ησλ
επηβαηψλ/κειψλ ηνπ
πιεξψκαηνο, κέηξα
πξφιεςεο ηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνπλ
ηαηξηθή πεξίζαιςε /
πξνθχιαμεο πνπ
ρνξεγήζεθε θαζνδφλ
Λίζηα θαξκάθσλ
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λνζνθνκείν
λα νξγαλψζεη ηεο ιήςε θιηληθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ
λα νξγαλψζεη ηεο κεηαθνξά θαη παξάδνζε θιηληθψλ δεηγκάησλ ζε
θαηάιιειν εξγαζηήξην
λα εληζρχζεη ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ησλ κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο
ζηηο ΠΔ
λα δηαηεξήζεη απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
πγεηνλνκηθψλ αξρψλ ζηηο ΠΔ θαη κε ηα εζληθά ζπζηήκαηα επηδεκηνινγηθήο
επηηήξεζεο.



Δάλ ππάξρεη ζάλαηνο ζπλδεφκελνο κε ην ζπκβάλ, ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ ζα
πξέπεη
o λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αξρέο αζθάιεηαο γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο αηηίαο ζαλάηνπ
o λα ειέγμεη εάλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηεξεχλεζε επαθψλ θξνχζκαηνο
o λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ζάλαηνο έρεη θαηαγξάθεη /δεισζεί



Η πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα εθαξκφζεη
πξνυπάξρνπζεο ξπζκίζεηο ζε ζπληνληζκφ κε ηελ δηνίθεζε ηεο ΠΔ, ην θνξέα
εθκεηάιιεπζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ΠΔ θαη ηελ εζληθή
ππεξεζία δεκφζηαο πγείαο γηα
a. ηελ πξνεηνηκαζία εθ ησλ πξνηέξσλ βαζηθψλ πγεηνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε
δηάθνξεο γιψζζεο
b. λα είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πεξηθεξεηαθψλ ή εζληθψλ αξρψλ
δεκφζηαο πγείαο
c. ηελ δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ηαηξηθήο ππνζηήξημεο κέζσ αζπξκάηνπ εάλ
ρξεηαζηεί, (γηα αεξνζθάθε, ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ιεηηνπξγίαο ηνπ
αεξνζθάθνπο)



Δάλ ν ηαμηδηψηεο έρεη ηαμηδέςεη ζε ρψξεο κε κεηάδνζε ηνπ ΔVD θαη παξνπζηάδεη
ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε απηά γηα EVD, ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ ζα πξέπεη:
a) λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο απφ ην πιήξσκα ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ παξνρή
ηαηξηθήο βνήζεηαο πξηλ ηελ άθημε
b) λα δηεπζεηήζεη ηελ ηαηξηθή αμηνιφγεζε κε ηελ άθημε ηνπ
αεξνζθάθνπο/πινίνπ/ρεξζαίνπ κέζνπ κεηαθνξάο ζηελ ΠΔ ή λα ζηαιεί γηαηξφο
λα επηβηβαζηεί ζην πινίν θαζνδφλ.
c) λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρψξνπ ζηελ ΠΔ γηα ηνπο αθηρζέληεο ηαμηδηψηεο,
κε παξνρή ζε ηνπαιέηεο θαη θαζίζκαηα γηα ζπλεληεχμεηο θαη εθηίκεζε ηεο πγείαο.
d) λα ζπιιέμεη θιηληθά θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα κε βάζε ηελ Δζληθή λνκνζεζία
εάλ ρξεηαζηεί
e) Γηα ελαέξηα ηαμίδηα/αεξνζθάθε:
-- Οη Υπεξεζίεο Γεκφζηαο Υγείαο ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ κε ην αεξνζθάθνο
θαη ην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ αεξνδξφκηνπ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ
δηαζεζηκφηεηα Έληππσλ Δληνπηζκνχ Δπηβαηψλ Γεκφζηαο Υγείαο (Public Health
Passenger Locator Forms) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο άιια θαη θαηά ηελ άθημε
ζην αεξνδξφκην. Τν πξνζσπηθφ ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ην πιήξσκα ηνπ





γηα ηηο αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο πινήγεζεο
- δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο:
Σην Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο (ICAO - International Civil
Aviation Organization) έγγξαθα ζρεηηθά κε
ηελ πγεία:
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html)
Φξεηάδεηαη λα εθαξκνζηνχλ εληζρπκέλεο
πξνθπιάμεηο θαηά ηελ απνβίβαζε ησλ
λνζνχλησλ θαη ησλ πγηψλ ηαμηδησηψλ;
Δλαέξην ηαμίδη/Αεξνζθάθνο
o Δίλαη αλαγθαία ε δηαλνκή ησλ
εληχπσλ εληνπηζκνχ επηβαηψλ ζηα
πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο επαθψλ;
o Έρεη ν ηαμηδηψηεο θαλνλίζεη
πεξαηηέξσ ηαμίδη ή είλαη επηβάηεο
κεηεπηβίβαζεο (in transit)
o Υπήξραλ ζην αεξνζθάθνο κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ή θνπηί γεληθήο
πξνζηαζίαο (universal precaution
kit); Δάλ ππήξρε, ρξεζηκνπνηήζεθε;
Υπήξραλ ηα ελδεδεηγκέλα ηαηξηθά
πιηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ;

ζχκθσλα κε ηελ
εζληθή λνκνζεζία

f)

4

αεξνζθάθνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη θαη ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ ζην αεξνζθάθνο θαη ζηελ ΠΔ, ηαηξηθά πιηθά θαη θνπηί γεληθήο
πξνζηαζίαο (universal precaution kit) (βιέπε παξαθάησ) γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
πεξηπηψζεσλ EVD θαη ησλ επαθψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο
ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO - International Civil
Aviation Organization).
-- Τν πιήξσκα ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηεο Πξνθαζνξηζκέλεο Γηαδηθαζίεο
Λεηηνπξγίαο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (IATA - International Air
Transport Association) γηα ηε δηαρείξηζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ επί ηνπ ζθάθνπο
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Pages/diseases.aspx θαη ηηο νδεγίεο
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο ηνπ 2004 «Αηκνξξαγηθφο ππξεηφο απφ ίν
Έκπια ζηε Νφηην Αθξηθή - Ταμίδηα θαη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαθνξάο:
Πξνζσξηλέο νδεγίεο γηα ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο ζηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ 4.2.3 Οδεγίεο γηα ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο» (WHO 2014
Ebola Virus Disease (EVD) outbreak in West Africa - Travel and transport risk
assessment: Interim guidance for public health authorities and transport sector
4.2.3 Guidance for international air transport)
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
--Αλαδήηεζε επαθψλ
Γηαζθαιίζηε ηελ δηαζεζηκφηεηα Έληππσλ Δληνπηζκνχ Δπηβαηψλ Γεκφζηαο
Υγείαο (Public Health Passenger Locator Forms,
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο θαη
θαηά ηελ άθημε ζην αεξνδξφκην.
a) Γηαζθαιίζηε ηελ ζπιινγή, ρξήζε θαη αζθαιή απνζήθεπζε ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα Έληππα Δληνπηζκνχ Δπηβαηψλ.
b) Αλαδεηήζηε ηηο ζηελέο επαθέο ή ηα εθηηζέκελα πξφζσπα θαη
δηαζθαιίζηε ηελ πιεξνθφξεζε ηνπο γηα ηα κέηξα δεκφζηαο πγείαο
c) Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη νη
ζηελέο επαθέο ηνπ θξνχζκαηνο.
Ναπηηιία/Πινίν
-- Δπαηζζεηνπνηήζηε ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο γηα ηελ αλάγθε άκεζεο ελεκέξσζεο
ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ιηκαληνχ πξηλ ηελ άθημε εάλ θάπνην πξφζσπν
πάλσ ζην πινίν είλαη πηζαλφ λα έρεη πξνζβιεζεί απφ EVD.
--Γηαζθαιίζηε ηελ πιήξε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ θαπεηάληνπ, ηνπ
γηαηξνχ ή ηνπ κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ζέκαηα πγείαο
ζηνπο θηλδχλνπο απφ ηνλ Ιφ Ebola θαη ζηηο πξνθπιάμεηο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά
κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεζθνχλ απφ ην πιήξσκα γηα ηελ πξφιεςε κεηάδνζεο ηνπ
ηνχ.
--Τν πιήξσκα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Υγείαο ηνπ 2004 «Αηκνξξαγηθφο ππξεηφο απφ ηφ Έκπια ζηε Νφηην
Αθξηθή - Ταμίδηα θαη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαθνξάο: Πξνζσξηλέο νδεγίεο γηα
ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 4.2.3 Οδεγίεο γηα ηηο
δηεζλείο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο» (WHO 2014 Ebola Virus Disease (EVD)
outbreak in West Africa - Travel and transport risk assessment: Interim guidance
for public health authorities and transport sector 4.2.3 Guidance for international
air transport)

Ανίσνεςζη καηά
ηη μεηεπιβίβαζη
(από
πποζβληθείζα
πεπιοσή ζε μη
πποζβληθείζα
πεπιοσή ή από μη
πποζβληθείζα
πεπιοσή ζε
πποζβληθείζα
πεπιοσή ή από και
ππορ
πποζβληθείζερ
πεπιοσέρ)



Σε πποοπιζμό
όπος είναι
διαθέζιμερ
ειζεπσόμενερ
πηήζειρ /πλοία
από/διεπσόμενα
από
πποζβληθείζερ
πεπιοσέρ από
αιμοππαγικό
πςπεηό από ιό
Ebola














Έρνπλ παξζεί ηα θαηάιιεια κέηξα
ζην κέζν κεηαθνξάο;
Βξίζθνληαη ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο
δσέο;
Φξεηάδεηαη ν ηαμηδηψηεο ηαηξηθή
παξαθνινχζεζε θαηά ηελ άθημε ζηελ
ΠΔ; (πνηα είλαη ηα θιηληθά
ζπκπηψκαηα αλάκεζα ζηνπο
ηαμηδηψηεο θαη πνηα ε ζεκαληηθφηεηα
ηνπο);
Δίλαη απαξαίηεην λα παξζνχλ
πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνβίβαζε
λνζνχλησλ θαη πγηψλ ηαμηδησηψλ;

Αεξνζθάθνο:

Τκήκα πεξί Υγείαο
ηεο Γεληθήο Γήισζεο
αεξνζθάθνπο

Έληππα εληνπηζκνχ
επηβαηψλ
Πινίν:
Ναπηηθή Γήισζε
Υγείαο
Πηζηνπνηεηηθά
Υγεηνλνκηθψλ
Διέγρσλ πινίσλ
Αξρείν ηαηξηθψλ
ζπκβάλησλ
Λίζηα θαξκάθσλ
ζχκθσλα κε ηελ
εζληθή λνκνζεζία



Η πγεηνλνκηθή ππεξεζία ζηελ ΠΔ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα εθαξκφζεη
πξνυπάξρνπζεο ξπζκίζεηο ζε ζπληνληζκφ κε ηελ δηνίθεζε ηεο ΠΔ, ην θνξέα
εθκεηάιιεπζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ΠΔ θαη ηελ εζληθή
ππεξεζία δεκφζηαο πγείαο:
a) Γηαζθαιίζηε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ζηελ ΠΔ,
κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη απνιπκαληηθψλ
b) Να είλαη δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πεξηθεξεηαθψλ ή εζληθψλ
πγεηνλνκηθψλ αξρψλ
c) Να ππάξρνπλ δηαζέζηκνη κεηαθξαζηέο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ.



Δάλ ν ηαμηδηψηεο έρεη ηαμηδέςεη ζε ρψξεο κε ζπλερηδφκελε επηδεκία EVD θαη
παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε απηά γηα EVD, ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ
ζα πξέπεη:
a) λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρψξνπ ζηελ ΠΔ γηα ηνπο αθηρζέληεο
ηαμηδηψηεο, κε παξνρή ζε ηνπαιέηεο θαη θαζίζκαηα γηα ζπλεληεχμεηο θαη
εθηίκεζε πγείαο
b) λα δηεμάγεη έξεπλα γηα ην ηζηνξηθφ ηαμηδίνπ θαη γηα ην εάλ εκπεξηέρεη ηαμίδη
ζε πξνζβιεζείζα πεξηνρή απφ EVD
c) λα επηζεσξήζεη ην κέζν κεηαθνξάο γηα κφιπλζε αληηθεηκέλσλ/επηθαλεηψλ
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη λα επηβιέςεη ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο
θαζψο ζα εθαξκφδεη κέηξα δεκφζηαο πγείαο (θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο)
d) λα δηαζθαιίζεη ηελ πξφζβαζε ζε ηαηξηθή θξνληίδα εάλ ρξεηαζηεί
e) λα δηαζθαιίζεη ηε ζεψξεζε ηεο Visas θαη εθηεισληζκνχ ζε πεξίπησζε
απνβίβαζεο γηα ηαηξηθή θξνληίδα.
f) λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα Έληππσλ Δληνπηζκνχ Δπηβαηψλ Γεκφζηαο
Υγείαο (Public Health Passenger Locator Forms) ζηελ Υγεηνλνκηθή Υπεξεζία
ζην αεξνδξφκην πξννξηζκνχ (ην πξφηππν είλαη δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε
http://www.capsca.org/CAPSCARefs.html)

Υπάξρεη ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο
ινίκσμεο θαη ηεο κφιπλζεο
αληηθεηκέλσλ/επηθαλεηψλ ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν;
Δίλαη απαξαίηεηα εηδηθά κέηξα θαηά
ηελ άθημε ζηελ ΠΔ;
Φξεηάδεηαη εθφδηα ην κέζν
κεηαθνξάο;
Απαηηεί ε θαηάζηαζε ηελ ζπκκέηνρε
ησλ πγεηνλνκηθψλ αξρψλ /εηδηθψλ
(θιηληθνί ηαηξνί, επηδεκηνιφγνη,
πεξηβαιινληνιφγνη, εηδηθνί ζηελ
αληηκεηψπηζε ρεκηθψλ ή
ξαδηνινγηθψλ ζπκβάλησλ)
Έξρεηαη ην κέζν κεηαθνξάο απφ
πεξηνρή φπνπ ν Παγθφζκηνο

Αεξνζθάθνο:

Τκήκα πεξη Υγείαο
ηεο Γεληθήο Γήισζεο
αεξνζθάθνπο

Έληππα εληνπηζκνχ
επηβαηψλ
Πινίν:
Ναπηηθή Γήισζε
Υγείαο
Πηζηνπνηεηηθά
Υγεηνλνκηθψλ
Διέγρσλ πινίσλ
Αξρείν ηαηξηθψλ
ζπκβάλησλ
Λίζηα θαξκάθσλ
ζχκθσλα κε ηελ



Η πγεηνλνκηθή ππεξεζία ζηελ ΠΔ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα εθαξκφζεη
πξνυπάξρνπζεο ξπζκίζεηο ζε ζπληνληζκφ κε ηελ δηνίθεζε ηεο ΠΔ, ην θνξέα
εθκεηάιιεπζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ΠΔ θαη ηελ εζληθή
ππεξεζία δεκφζηαο πγείαο:
a. λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ζηελ ΠΔ,
κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη απνιπκαληηθψλ
b. λα θαζνξίζεη θαηάιιειν πξντφλ γηα ηελ απνιχκαλζε καδί κε ηνλ θνξέα
δηαρείξηζεο ηνπ αεξνζθάθνπο [ην ππνρισξηψδεο λάηξην (ρισξίλε) δελ
είλαη απνδεθηφ απνιπκαληηθφ γηα ην αεξνζθάθνο].
c. λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ην πξνζσπηθφ ζηηο ΠΔ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνλ θνξηνεθθνξησηψλ φηη δελ ζα πξέπεη λα
ρεηξίδνληαη ηα παθέηα πνπ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κε αίκα ή ζσκαηηθά
πγξά
d. λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη κεηαθξαζηέο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνχλ.



Δάλ ν ηαμηδηψηεο έρεη ηαμηδέςεη ζε ρψξεο κε ζπλερηδφκελε επηδεκία ΔVD θαη
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Οξγαληζκφο Υγείαο ζπζηήλεη κέηξα;
Σπιιέρηεθαλ θιηληθά ή πεξηβαιινληηθά
δείγκαηα ή ζα πξέπεη λα ηα
ζπιιέμνπλ νη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο
πγεηνλνκηθήο αξρήο;
Πφηε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε
αλαρψξεζε γηα ην κέζν κεηαθνξάο;
Υπάξρνπλ πνιιέο δηαζπλδέζεηο κε
δηεζλήο ή εγρψξηεο ΠΔ;

εζληθή λνκνζεζία

παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε απηά γηα EVD, ε πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ
ζα πξέπεη:
a) λα ελεξγνπνηήζεη ην Σρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα Δπείγνληα πεξηζηαηηθά.
Τν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ αεξνδξφκην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα
παξάξηεκα γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο.
b) λα νξγαλψζεη ηελ παξάδνζε πξνκεζεηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί ην κέζν
κεηαθνξάο (κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θάξκαθα, πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη
απνιχκαλζεο, δηαρείξηζε απνβιήησλ)
c) λα επηθνηλσλήζεη, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο
/εηδηθνχο γηα ηελ εθηίκεζε θίλδπλνπ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ ειέγρνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο
d) λα εγθξίλεη ηελ απνβίβαζε ησλ πγεηψλ ηαμηδησηψλ ή ησλ πηζαλψλ
θξνπζκάησλ EVD θαη λα νξγαλψζεη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε επηβαηψλ
πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην
e) λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο επαθέο ηνπ πξνζσπηθνχ εδάθνπο κε ηνπο λνζνχληεο
ηαμηδηψηεο ή κε ηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο
f) λα επηζεσξήζεη ην κέζν κεηαθνξάο γηα κφιπλζε αληηθεηκέλσλ/επηθαλεηψλ
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν
g) λα νξγαλψζεη ηε ζπιινγή θιηληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ
ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή λνκνζεζία
h) λα επηβιέςεη ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ
δεκφζηαο πγείαο (θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο). Αλαηξέμηε ζηηο νδεγίεο ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο ηνπ 2004 «Αηκνξξαγηθφο ππξεηφο απφ ηφ
Έκπια ζηε Νφηην Αθξηθή - Ταμίδηα θαη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κεηαθνξάο:
Πξνζσξηλέο νδεγίεο γηα ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο ζηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ 4.2.3 Οδεγίεο γηα ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο» (WHO
2014 Ebola Virus Disease (EVD) outbreak in West Africa - Travel and

transport risk assessment: Interim guidance for public health authorities and
transport sector http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/; θαη

http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelinescleaning-crew.pdf
i) Δάλ θξηζεί απαξαίηεην λα δειψζεη ην πεξηζηαηηθφ ζην Δζληθφ Σεκείν Δπαθήο
γηα ηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη
θνηλνπνίεζε ζηνλ ΠΟΥ ζχκθσλα κε ην εζληθφ ζρέδην θαη πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο.
j) λα νξγαλψζεη ζπλεληεχμεηο θαη εθηίκεζε ηεο πγείαο. Ο ρψξνο ζα πξέπεη λα
έρεη πξφζβαζε ζε ηνπαιέηεο θαη θαζίζκαηα, λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο
πιπζίκαηνο
k) λα νξγαλψζεη ηε κεηαθνξά ησλ πηζαλψλ θξνπζκάησλ ζε πξνθαζνξηζκέλν
λνζνθνκείν
l) λα νξγαλψζεη ηε κεηαθνξά θιηληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ ζε
θαηάιιειν εξγαζηήξην
m) λα πξνεηνηκάζεη ηε δηαινγή γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ησλ
πηήζεσλ
n) ζηελ πεξίπησζε πνπ άθνξα ζηε λαπηηιία/πινίν επηπξφζζεηε κέξηκλα πξέπεη
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λα δνζεί ζηα παξαθάησ:
Σπδήηεζε (ζπκβνπιεπηηθή/ζπλέληεπμεε) κε ηνλ θαπεηάλην ηνπ πινίνπ,
κε ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη εάλ είλαη απαξαίηεην κε ηνπο vνζνχληεο
ηαμηδηψηεο πνπ είλαη πηζαλφ λα είλαη ήδε ζε θαξαληίλα ή απνκφλσζε
Καηαγξαθή ησλ επξεκάησλ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ.
ινίκσμε πάλσ ζην ζθάθνο / εληνπηζκφο θηλδχλνπ) θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη (γηα λα ζπκκνξθσζεί κε / ζπληζηάηαη απφ) ην
Πηζηνπνηεηηθφ Υγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
39.5 ηνπ ΓΥΚ
Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξφιεςεο ζην ιηκάλη, λα εμαζθαιηζηεί επηθνηλσλία, εζληθήο ή δηεζλνχο,
κε αξκφδηνπο θνξείο ζην επφκελν ιηκάλη γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε
ηνπο.

Μεηά ηο ηαξίδι






Γηαηεξήζηε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην κέζν κεηαθνξάο (αεξνπιάλν, πινίν, ρεξζαίν κέζν),
ην αεξνδξφκην θαη ηνλ πχξγν ειέγρνπ, ηνπο λαπηηιηαθνχο θνξείο θαη ην ιηκάλη.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα δηαδηθαζίεο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο ζε ζρέζε κε ηε
δεκφζηα πγεία ζα βξείηε ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
http://www.capsca.org/Documentation/ICAOHealthRelatedSARPsandguidelines.pdf
Ο λνζνχληαο ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα λνζνθνκείν γηα ηαηξηθή εθηίκεζε
Δάλ ην πξφζθαην ηζηνξηθφ ηαμηδηνχ εκπεξηέρεη επαθή κε νπνηνλδήπνηε πηζαλφ
θξνχζκα γηα EVD ή έρεη πξφζθαηα ηαμηδέςεη ζε πξνζιεθζείζεο ρψξεο/πεξηνρέο
κε EVD, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαδήηεζε επαθψλ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηελέο
επαθέο (π.ρ. επηβάηεο/κέινο ηνπ πιεξψκαηνο κία ζέζε καθξηά απφ ηνλ
λνζνχληα ηαμηδηψηε ζηελ ίδηα πηήζε)
Η πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΠΔ ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ξπζκίζεηο γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ
δεηγκάησλ.
Δληζρχζηε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο
ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη ηεο ΠΔ.

Δίλαη ηα ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε απηά γηα
πηζαλφ θξνχζκα EVD; Τα ζπκπηψκαηα
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: ππξεηφ,
αδπλακία, κπαιγία, θεθαιαιγία,
θαξπγγαιγία, εκεηφ, δηάξξνηεο,
εμαλζήκαηα ή αηκνξξαγία.
Έρεη εθηεζεί ν επηβάηεο ζε πηζαλφ ή
επηβεβαησκέλν θξνχζκα EVD;
Έρεη ηαμηδέςεη ή έρεη δηακείλεη ζε
ρψξεο/πεξηνρέο νπνχ έρνπλ εκθαληζηεί
θξνχζκαηα EVD;
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