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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 6 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ

Γενικές οδηγίες πρόληψης για κατασκηνώσεις

Για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο και
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και τα τρέχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σχετικά με την επιδημία από τον κορωνοϊό
SARS-CoV-2, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη οργανωτικών μέτρων και ο καθορισμός
διαδικασιών σε κάθε κατασκήνωση. Στα γενικά μέτρα οργάνωσης των
κατασκηνώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Ορισμός υπευθύνου σε κάθε κατασκήνωση, με την αρμοδιότητα και το
καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των
κατασκηνωτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα
μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα
μέλη του προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής
των μέτρων και οδηγιών.

2. Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα πρέπει να είναι
ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με
λοίμωξη COVID-19 και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο
συμπτωμάτων. Οι γονείς των κατασκηνωτών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων
ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση, δε θα πρέπει να έχουν
πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19,
καθώς και ότι θα πρέπει να ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευσή τους.

3. Συστήνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος του προσωπικού με ταχεία
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 (rapid test) 24-48 ώρες
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πριν την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και την άφιξη κάθε νέας
ομάδας.

4. Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό ώστε
να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από
εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που θα εστιάζει σε δύο
θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας , καταρροή,
φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, κτλ) και β) το ιστορικό επαφής
τις τελευταίες 10 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση
θετικής απάντησης, δε θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενημερώνεται ο
υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την περαιτέρω διαχείριση.

5. Για την είσοδο των παιδιών στην κατασκήνωση θα πρέπει να επιδεικνύεται
βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης
αντιγόνου του ιού SARS-CoV-2 (rapid test) που θα έχει πραγματοποιηθεί 2448 ώρες πριν την προσέλευση.

6. Προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες παιδιών. Οι
ομάδες θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και σταθερές ώστε να
αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η ανάμιξη παιδιών και κατά συνέπεια να
περιορίζονται οι πιθανότητες διασποράς ιογενών λοιμώξεων. Η οργάνωση
της κατασκηνωτικής ζωής θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε κοινές
δράσεις και εκδηλώσεις να αφορούν συγκεκριμένο αριθμό παιδιών και να
περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες ομάδες παιδιών. Με τον τρόπο αυτό, εκτός
του περιορισμού του κύκλου διασποράς μιας ενδεχόμενης λοίμωξης,
διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των
επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού
COVID-19.

7. Το επισκεπτήριο επιτρέπεται μια φορά την εβδομάδα. Μπορούν να
επισκέπτονται και οι δύο γονείς το παιδί, αλλά απαραίτητα με χρήση μάσκας
υψηλής προστασίας. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες θα
πρέπει να αποφεύγεται και να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης. Δεν επιτρέπεται η άδεια εξόδου εκτός της κατασκήνωσης από τα
παιδιά – κατασκηνωτές.
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8. Παιδιά με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να συμμετέχουν στην
κατασκήνωση, εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του
θεράποντος ιατρού τους.
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