ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
7 Μαΐου 2020

Οι δομές φιλοξενίας κρατουμένων αποτελούν χώρους με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης και
διασποράς λοίμωξης COVID-19 λοίμωξης και κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η
συστηματική
εφαρμογή
προφυλάξεων
που
αποσκοπούν
στην έγκαιρη
ανίχνευση και αποτροπή διασποράς όχι μόνο του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 αλλά και
άλλων αναπνευστικών παθογόνων συμπεριλαμβανομένου του ιού της γρίπης. Τα μέτρα
αφορούν όχι μόνο στους φιλοξενούμενους στους χώρους αυτούς αλλά και στους
επισκέπτες και στους εργαζόμενους.
Οι οδηγίες αφορούν σε:
• καταστήματα κράτησης
• τμήματα μεταγωγών δικαστηρίων
• χώρους κράτησης διευθύνσεων αλλοδαπών
• χώρους κράτησης αστυνομικών τμημάτων
• όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που διαθέτουν χώρους κράτησης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Συντονισμός - επικοινωνία
Επικοινωνιακή στρατηγική
• έγκυρη και τακτική ενημέρωση των κρατουμένων, του προσωπικού (φύλακες,
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό) και των επισκεπτών (στις
περιπτώσεις που επιτρέπεται το επισκεπτήριο) σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19
• ενημέρωση του ΕΟΔΥ σχετικά με την ανίχνευση κρουσμάτων
• επικοινωνία μεταξύ των σωφρονιστικών ιδρυμάτων με στόχο την αποφυγή
μεταφοράς κρατούμενου που είναι ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης
COVID-19 εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για ιατρικούς λόγους, λόγους
ασφάλειας ή για την αντιμετώπιση υπερπληρότητας
• πρόβλεψη για διασύνδεση με την πλησιέστερη υγειονομική δομή που έχει τη
δυνατότητα αξιολόγησης/ αντιμετώπισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
λοίμωξης COVID-19
• συνεχής επικοινωνία, συνεργασία και ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ σχετικά με την
επικαιροποίηση των οδηγιών ανάλογα με τη φάση της επιδημίας
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Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου
κρούσματος λοίμωξης COVID-19
• Ορισμός προκαθορισμένου χώρου για την απομόνωση και ιατρική αξιολόγηση
ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19
• Ορισμός προκαθορισμένου χώρου για την καραντίνα των επαφών ύποπτων ή
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19
• οι χώροι απομόνωσης/ ιατρικής αξιολόγησης και καραντίνας πρέπει να είναι
διαφορετικοί και επαρκείς αριθμητικά (ανάλογα με τις τοπικές δυνατότητες) για
την περίπτωση που προκύπτει ταυτόχρονη ανάγκη για απομόνωση/ιατρική
αξιολόγηση και καραντίνα και παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων ή/και επαφών
• οι δομές κράτησης που δε διαθέτουν ιατρεία, αναρρωτήρια ή νοσοκομεία πρέπει
να διασυνδεθούν με πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια (ανάλογα με τον αριθμό των
κρατουμένων) δομή παροχής υπηρεσιών υγείας για την ιατρική αξιολόγηση/
νοσηλεία ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19
• δέσμη μέτρων φυσικής αποστασιοποίησης που προσαρμόζονται στις δυνατότητες
κάθε δομής κράτησης και επικαιροποιούνται ανάλογα με τη φάση της επιδημίας
• καθορισμός συγκεκριμένης ομάδας σε κάθε δομή κράτησης που σε συνεργασία με
τον ΕΟΔΥ θα αποφασίζει την επιβολή ή αποκλιμάκωση μέτρων ανάλογα με τη φάση
της επιδημίας
Συντονισμός με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές/υπηρεσίες
• αποφυγή φυσικής παρουσίας των κρατουμένων στη δικαστική αίθουσα και επιλογή
εναλλακτικών μεθόδων εξ αποστάσεως παρουσίας (εάν είναι σύννομο) όπως πχ
skype
• πρόβλεψη έτσι ώστε η συνεργασία των κρατουμένων με τους δικηγόρους να
γίνεται με εξ αποστάσεως μέθοδο
Έντυπο πληροφοριακό υλικό
• Ανάρτηση αφισών σε εμφανή σημεία εντός της δομής κράτησης καθώς και διανομή
σχετικού φυλλαδίου στο προσωπικό, τους κρατούμενους και τους επισκέπτες (στις
περιπτώσεις που επιτρέπεται το επισκεπτήριο) με πληροφορίες/οδηγίες σχετικά
με:
o συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
o εφαρμογή μέτρων αναπνευστικής υγιεινής
•

ανάρτηση αφισών σε εμφανή σημεία με οδηγία προς τους κρατούμενους σχετικά
με:
o ΑΜΕΣΗ αναφορά συμπτωμάτων (βήχα, πυρετού) συμβατών με λοίμωξη
COVID-19 σε προκαθορισμένα από τη διοίκηση της δομής κράτησης άτομα

•

ανάρτηση αφισών σε εμφανή σημεία με οδηγία προς το προσωπικό σχετικά με:
o παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση που αναπτύξουν συμπτώματα συμβατά
με λοίμωξη COVID-19
o άμεση ενημέρωση του διοικητικά υπεύθυνου της μονάδας κράτησης
o άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό για περαιτέρω έλεγχο/
αντιμετώπιση
o άμεση απομάκρυνση από τη δομή κράτησης στην περίπτωση που
αναπτύξουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
το έντυπο πληροφοριακό υλικό πρέπει να είναι μεταφρασμένο στις γλώσσες που
αφορούν στην πλειονότητα των κρατουμένων. Για τους υπόλοιπους προτείνεται η
χρήση μεταφραστή.

•
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Διαχείριση προσωπικού
Κατάρτιση σχεδίου για τη διαχείριση του απουσιασμού του προσωπικού
• οδηγίες στο προσωπικό να μένει στο σπίτι στην περίπτωση ασθένειας
• διασύνδεση του προσωπικού με συγκεκριμένα άτομα στη μονάδα κράτησης στα
οποία θα αναφέρονται σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας
• ενθάρρυνση της εργασίας από το σπίτι στις περιπτώσεις που είναι εφικτό
• αξιοποίηση του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από το
ποσοστό του απουσιασμού τηρώντας σε κάθε περίπτωση τους κανόνες ασφαλείας
• πρόβλεψη για τον τρόπο χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής στους κρατούμενους
στην περίπτωση υψηλού απουσιασμού υγειονομικού προσωπικού (όπου υπάρχει)
• πρόβλεψη για το προσωπικό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (βλέπε
εγκύκλιο ΥΥ) να απασχοληθεί σε υπηρεσίες με μικρότερο κίνδυνο έκθεσης σε
ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19
• αντιγριπικός εμβολιασμός του προσωπικού και των κρατουμένων με στόχο την
ταχύτερη ανίχνευση κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 λόγω παρόμοιας
συμπτωματολογίας με τη γρίπη
• διαρκής συνεργασία και ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για επικαιροποίηση των μέτρων
ανάλογα με τη φάση της επιδημίας
Διαδικασίες – Εφοδιασμός – Προμήθεια υλικών
• Πρόβλεψη για ικανό απόθεμα υγειονομικού υλικού
o Βασικό υγειονομικό υλικό για καθημερινή χρήση
o Χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες
o Υγρό σαπούνι
o Αλκοολούχο αντισηπτικό
Δε συστήνεται η χορήγηση στους κρατούμενους για λόγους ασφάλειας
παρά μόνο υπό επίβλεψη. Στους εργαζόμενους και μετά τη σύμφωνη
γνώμη του διοικητικά υπεύθυνου της δομής, χορηγείται ατομική
συσκευασία και μόνο αν κρίνεται ασφαλές από τη φύση της εργασίας τους
(πχ πτέρυγα για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα)
o Καθαριστικά/απολυμαντικά (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ)
o Εξοπλισμό ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες, μάσκες
FFP2/FFP3/N95, γάντια μιας χρήσης, ολόσωμες φόρμες, αδιάβροχες
ρόμπες) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
o Εναλλακτικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας σε περίπτωση ανεπαρκούς
διάθεσης από την παγκόσμια αγορά
o Υλικά για λήψη και μεταφορά φαρυγγικού δείγματος
•

Εκπαίδευση του συνόλου των ατόμων της δομής (εργαζόμενοι, κρατούμενοι,
λοιπό προσωπικό)
o στην υγιεινή των χεριών
o στην εφαρμογή αναπνευστικής υγιεινής
o στη σωστή χρήση της χειρουργικής μάσκας
•

ορισμός και εκπαίδευση συγκεκριμένου προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού
ατομικής προστασίας
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ΠΡΟΛΗΨΗ
Γενικές αρχές
• καθημερινή επικοινωνία των διοικητικά υπευθύνων της κάθε δομής με κεντρικό
συντονιστικό όργανο σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19 (ύποπτα ή επιβεβαιωμένα
κρούσματα, επάρκεια υλικού, ανάγκη μεταγωγής κλπ)
• ενημέρωση του κοινού σχετικά με τροποποιήσεις στη λειτουργία της δομής
συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου του επισκεπτηρίου
• περιοδικός έλεγχος (screening) του προσωπικού και των κρατουμένων με λήψη
φαρυγγικού δείγματος
• περιορισμός της μεταφοράς κρατουμένων μεταξύ δομών κράτησης εκτός εάν είναι
απολύτως απαραίτητο. Εάν η μεταφορά κρίνεται απαραίτητη συστήνεται η
προηγούμενη λήψη φαρυγγικού δείγματος και η ενημέρωση της δομής υποδοχής.
• περιορισμός των επισκέψεων από εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς στις απολύτως
επείγουσες
• αποφυγή φυσικής παρουσίας του κρατούμενου στη δικαστική αίθουσα και επιλογή
εναλλακτικών μεθόδων εξ αποστάσεως παρουσίας (εάν είναι σύννομο) όπως πχ
skype
• πρόβλεψη έτσι ώστε η συνεργασία των κρατουμένων με τους δικηγόρους να
γίνεται με εξ αποστάσεως μέθοδο
• περιορισμός του αριθμού των εισερχομένων ατόμων
στη δομή για
διοικητικούς/λειτουργικούς λόγους
Καθαρισμός και απολύμανση
• Εφαρμογή τεχνικών καθαριότητας και απολύμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr) ανεξάρτητα από την παρουσία ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19.
• Συχνή καθαριότητα των κοινόχρηστων αντικειμένων και του εξοπλισμού κατά τη
διάρκεια της ημέρας και μετά το τέλος της χρήσης τους (πχ ασύρματοι, υπηρεσιακό
οπλισμός, κλειδιά, χειροπέδες)
• Εξασφάλιση επάρκειας υλικών για τον καθαρισμό/ απολύμανση
Μέτρα Ατομικής Υγιεινής
• Εξασφάλιση επάρκειας υλικών για την εφαρμογή της ατομικής υγιεινής (σαπούνι,
χαρτομάντηλα, χειροπετσέτες, κλειστούς ποδοκίνητους κάδους απορριμμάτων) σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους
• Εκπαίδευση και εξάσκηση στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών: Συχνό πλύσιμο
των χεριών με νερό και σαπούνι ειδικά μετά από βήχα, φτέρνισμα, πριν και μετά τη
χρήση της τουαλέτας, πριν την προετοιμασία φαγητού, πριν το φαγητό, μετά την
αποκομιδή σκουπιδιών
• Εκπαίδευση και εξάσκηση στην εφαρμογή της αναπνευστικής υγιεινής: Κάλυψη
στόματος και μύτης με τον αγκώνα (ή ιδανικά με ένα χαρτομάντηλο) και όχι με το
χέρι κατά τη διάρκεια του βήχα ή του φτερνίσματος. Απόρριψη του χαρτομάντηλου
αμέσως μετά τη χρήση
• Αποφυγή αγγίγματος των ματιών, της μύτη και του στόματος
• Εφαρμογή κανόνων φυσικής αποστασιοποίησης
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Διαχείριση νεοεισερχόμενου κρατούμενου στη δομή
• Αξιολόγηση για συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη COVID-19 (πυρετός, βήχας,
δυσκολία στην αναπνοή)
• Λήψη φαρυγγικού δείγματος, ανεξάρτητα της παρουσίας συμπτωμάτων, στην
περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει από τη δομή προέλευσης
• Εν αναμονή του αποτελέσματος τοποθέτηση του κρατούμενου στον
προκαθορισμένο χώρο απομόνωσης
• Στην περίπτωση που ο κρατούμενος παρουσιάζει συμπτωματολογία συμβατή με
λοίμωξη Covid-19 ή (πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή):
o Φορέστε στον ασθενή χειρουργική μάσκα
o Εξασφαλίστε ότι το άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό με τον συμπτωματικό
ασθενή φορά τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας
o Τοποθετήστε τον ασθενή στον προκαθορισμένο χώρο απομόνωσης, που
ιδανικά πρέπει να βρίσκεται κοντά στο χώρο πρώτης αξιολόγησης (αποφύγετε
τις άσκοπες μετακινήσεις του ασθενούς σε άλλους χώρους της δομής)
o Περαιτέρω διαχείριση του ασθενούς σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο
δράσης για τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης
COVID-19 της κάθε δομής
• Στην περίπτωση που ο κρατούμενος είναι στενή επαφή ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19
τοποθετείται στον
προκαθορισμένο χώρο καραντίνας για 14 ημέρες
Μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης
Εφαρμογή των μέτρων φυσικής αποστασιοποίησης (ιδανικά απόσταση 2 μέτρων). Τα μέτρα
αυτά πρέπει να εξειδικεύονται κατά περίπτωση ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε
δομής. Το μέτρο της φυσικής αποστασιοποίησης αφορά τόσο κοινόχρηστους χώρους όπως
χώροι αναψυχής, σίτισης, άθλησης, άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων, όσο και τους
χώρους κράτησης (κελιά) σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες της δομής πχ
o τοποθέτηση κεφαλιού ενός κρατούμενου στα πόδια του άλλου ώστε να
αυξηθεί η απόσταση μεταξύ τους
o διαμόρφωση προγράμματος εξόδου από τα κελιά ώστε να μη συγχρωτίζονται
άτομα από διαφορετικές πτέρυγες
o κατάργηση μη απαραίτητων δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους
o υιοθέτηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων
Διαχείριση προσωπικού
• παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας
• καθημερινή θερμομέτρηση όλου του προσωπικού πριν την είσοδο στη δομή και
εφαρμογή ερωτηματολογίου σχετικά με συμπτωματολογία συμβατή με λοίμωξη
COVID-19
• άμεση απομάκρυνση από τη δομή στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά
τη διάρκεια της εργασίας, αφού προηγουμένως χορηγηθεί χειρουργική μάσκας
• στην περίπτωση που εργαζόμενος της δομής είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ και ιχνηλάτηση επαφών σύμφωνα με τις ισχύουσες
οδηγίες
• στην περίπτωση που εργαζόμενος της δομής είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου
κρούσματος λοίμωξης COVID-19, αξιολογείται ο βαθμός επικινδυνότητας της
έκθεσής του σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους επαγγελματίες
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•

υγείας
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-eppag-ygeiasektimisi-kindinou.pdf
προσωπικό της δομής που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα επιστρέφει στα
καθήκοντά του τρεις ημέρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων
(συμπεριλαμβανομένου του πυρετού) και μετά από δύο αρνητικά φαρυγγικά
δείγματα με απόσταση 24 ωρών το ένα από το άλλο

Διαχείριση επισκεπτηρίου
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ
•
•

υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας από απόσταση πχ skype, φυσικό
διαχωριστικό
στην περίπτωση που το επισκεπτήριο επιτρέπεται συστήνεται:
o η εφαρμογή χειρουργικής μάσκας από όλους τους επισκέπτες
o η αποφυγή της επίσκεψης στην περίπτωση συμπτωμάτων συμβατών με Covid19 λοίμωξη (πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή)
o η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και της αναπνευστικής υγιεινής
o ο έλεγχος από προκαθορισμένο προσωπικό πριν την είσοδο στη δομή για την
ύπαρξη συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (πυρετός, βήχας,
δυσκολία στην αναπνοή)

Το επισκεπτήριο είναι σημαντικό για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας των κρατουμένων.
Συνεπώς η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας με τις οικογένειές τους, τους
φίλους τους και άλλους επισκέπτες που δεν θα τους επιβαρύνουν οικονομικά κρίνεται
επιβεβλημένη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα σε κρατούμενο,
συστήνεται:
• άμεση χορήγηση χειρουργικής μάσκας και μεταφορά στον προκαθορισμένο χώρο
απομόνωσης
• άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ με στόχο τη μεταφορά του κρατούμενου σε
νοσοκομείο αναφοράς για λήψη φαρυγγικού δείγματος και περαιτέρω
αντιμετώπιση/ νοσηλεία
• στην περίπτωση που η νοσηλεία δεν κριθεί απαραίτητη ο κρατούμενος επιστρέφει
στη δομή και εν αναμονή του αποτελέσματος του φαρυγγικού δείγματος τίθεται σε
απομόνωση. Επί αρνητικού αποτελέσματος και αν διαπιστωθεί διαφορετική αιτία
λοίμωξης, επιστρέφει στο χώρο διαμονής του (κελί). Επί θετικού αποτελέσματος
συνεχίζεται η απομόνωση του κρατούμενου για διάστημα 14 ημερών. Εάν
παραμείνει ασυμπτωματικός επιστρέφει στο χώρο διαμονής του αφού
προηγουμένως ληφθεί φαρυγγικό δείγμα και είναι αρνητικό. Εάν αναπτύξει
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 μεταφέρεται στο νοσοκομείο
αναφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
• αποφυγή μεταφοράς κρατουμένων προς και από άλλο χώρο κράτησης εκτός εάν
κρίνεται απαραίτητη για ιατρικούς λόγους, λόγους ασφάλειας ή για την
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αντιμετώπιση υπερπληρότητας. Σε περίπτωση αναγκαίας μεταφοράς εφαρμόζεται
θερμομέτρηση και σύστημα διαλογής με ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην
ύπαρξη συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (βήχας, δυσκολία στην
αναπνοή). Εάν ο υποψήφιος για μεταφορά κρατούμενος χαρακτηριστεί ύποπτο
κρούσμα η μεταφορά αναβάλλεται. Του χορηγείται άμεσα απλή μάσκα και
μετακινείται στον προκαθορισμένο χώρο αναμονής και ιατρικής αξιολόγησης από
συγκεκριμένο προσωπικό που εφαρμόζει τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Εάν η μεταφορά δεν μπορεί να αναβληθεί είναι
απαραίτητο:
o

•

•

•

να προηγηθεί επικοινωνία με τη δομή που θα υποδεχθεί τον κρατούμενο
εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις απομόνωσης/καραντίνας
o το προσωπικό που θα συνοδεύσει τον κρατούμενο να είναι εκπαιδευμένο
στην εφαρμογή και αφαίρεση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού
o το όχημα μεταφοράς να απολυμανθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,
μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς
απομόνωση/ καραντίνα όλων των νεοεισερχόμενων κρατούμενων στη δομή για 14
ημέρες, σε διαφορετικό χώρο από κρατούμενους που ήδη φιλοξενούνται στη
δομή και βρίσκονται σε καραντίνα
αποφυγή φυσικής παρουσίας του κρατούμενου στη δικαστική αίθουσα και επιλογή
εναλλακτικών μεθόδων εξ αποστάσεως παρουσίας (εάν είναι σύννομο) όπως πχ
skype
πρόβλεψη έτσι ώστε η συνεργασία των κρατουμένων με τους δικηγόρους να
γίνεται με εξ αποστάσεως μέθοδο

Στην περίπτωση αποφυλάκισης κρατούμενου συστήνεται:
• υποχρεωτική θερμομέτρηση και έλεγχος για πιθανά συμπτώματα συμβατά με
λοίμωξη COVID-19
• χορήγηση χειρουργικής μάσκας στον κρατούμενο και απομόνωσή του στον ειδικό
προκαθορισμένο χώρο για περαιτέρω έλεγχο εάν αναφερθούν συμπτώματα
συμβατά με λοίμωξη COVID-19, όπως περιγράφεται στις οδηγίες για διαχείριση
ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος
• αποφυλάκιση του κρατούμενου και παραμονή σε κατ΄οίκον περιορισμό με
σύστημα παρακολούθησης (βραχιολάκι) στην περίπτωση που η αποφυλάκιση είναι
προγραμματισμένη προ της συμπλήρωσης του διαστήματος της καραντίνας και έως
συμπληρωθεί διάστημα 14 ημερών
Κρατούμενος που είναι επαφή ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID19 και τίθεται σε καθεστώς καραντίνας συστήνεται να στεγάζεται σε χωριστό κελί
χωρισμένο με τοίχους και πόρτες που κλείνουν στεγανά (όχι μπάρες).
Στην περίπτωση που τα άτομα σε καραντίνα είναι περισσότερα του ενός και δεν υπάρχει η
δυνατότητα στέγασης σε ατομικό κελί μπορούν να στεγαστούν σε κελιά χωρίς τοίχους και
πόρτες (πχ κελιά που διαχωρίζονται εξ ολοκλήρου από μπάρες), κατά προτίμηση με ένα
κελί άδειο στα ενδιάμεσα των κατειλημμένων, εφαρμόζοντας τα μέτρα της φυσικής
απόστασης.
Στην περίπτωση που κατά τα διάρκεια της καραντίνας ο κρατούμενος παρουσιάσει
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 λοίμωξη ακολουθούνται οι οδηγίες
διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 όπως
αναφέρονται παραπάνω.
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Οι κρατούμενοι που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου συστήνεται να στεγάζονται σε
χωριστή πτέρυγα εάν αυτό είναι εφικτό από τη φύση του αδικήματος και τις χωροταξικές
δυνατότητες της δομής.
Οι χώροι απομόνωσης /καραντίνας πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστή τουαλέτα με νιπτήρα,
σαπούνι, χειροπετσέτες, χαρτομάντηλα, κλειστούς ποδοκίνητους κάδους απορριμμάτων
και να είναι επαρκώς αεριζόμενοι.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που εργάζονται στην πτέρυγα της καραντίνας θα πρέπει να
είναι συγκεκριμένοι και αριθμητικά επαρκείς για να καλύπτουν κάθε βάρδια και επιπλέον
θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην
o εφαρμογή και αφαίρεση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού ανάλογα με
το βαθμό έκθεσής τους
o στην υγιεινή των χεριών
o στην αναπνευστική υγιεινή
Συστήνεται ο περιορισμός των μετακινήσεων κρατουμένων σε καραντίνα στις απολύτως
απαραίτητες και αφού προηγουμένως τους χορηγηθεί χειρουργική μάσκα.
Επίσης πρέπει να εφαρμόζουν συχνά τα μέτρα υγιεινής των χεριών και της αναπνευστικής
υγιεινής.
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