
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ SARS – COV-2/COVID-19

Οποιοσδήποτε εισέρχεται στον κλινικό χώρο πρέπει να φέρει μάσκα. Μάσκα φέρει καθ’ όλη 
τη διάρκεια παραμονής του στον χώρο. Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής μάσκας δίνονται 
στη διεύθυνση https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncov-maska.pdf 

Στην είσοδο όπως και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους πρέπει να υπάρχει για άμεση χρήση 
αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) ή χαρτομάντιλα με 
αλκοόλη. Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το μπουκάλι με 
το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης) θα πρέπει να βρίσκεται σε εμφανή θέση. Επίσης, 
προτείνεται να χρησιμοποιούνται ποδονάρια μιας χρήσης για τους θεραπευτές και για όποιον 
άλλον εισέρχεται στον χώρο ή εναλλακτικά να γίνεται χρήση απολυμαντικού σπρέι παπουτσιών. 

Η προσέλευση και η αποχώρηση των θεραπευομένων πρέπει να γίνεται την 
προκαθορισμένη ώρα έναρξης/λήξης της συνεδρίας. Συνιστάται η αποφυγή της χρήσης 
ασανσέρ κατά την προσέλευση και την αποχώρηση 

Στον χώρο αναμονής συνιστάται  η απομάκρυνση περιοδικών και  έντυπου υλικού.

Οι συνεδρίες είναι εξατομικευμένες με την παρουσία μόνο του παιδιού και του 
θεραπευτή στον κλινικό χώρο. Το παιδί-θεραπευόμενο συνιστάται να συνοδεύεται από μόνο ένα 
γονέα/φροντιστή για την πραγματοποίηση της θεραπείας. Μόνο αν κρίνεται απολύτως απαραίτητη η 
παρουσία του, παραμένει στο χώρο αναμονής. Τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής (αντισηπτικό με 
την είσοδό τους και μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής. Στον χώρο αναμονής πρέπει να 
τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκόμενων). Οι γονείς για οποιεσδήποτε απορίες 
ή οδηγίες μπορούν να επικοινωνούν με τον θεραπευτή τηλεφωνικώς.

Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση κλιματιστικών. Σε περίπτωση χρήσης τους, βασική 
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ελαφρώς ανοικτού παραθύρου για την ανακύκλωση του αέρα.

Στο μεσοδιάστημα των συνεδριών οι χώροι  πρέπει να αερίζονται. Για αυτόν τον λόγο 
συνιστάται να μεσολαβεί ικανό χρονικό διάστημα  μεταξύ δύο συνεδριών προκειμένου να 
γίνεται και η απαραίτητη απολύμανση των επιφανειών και των καθισμάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριών οι θεραπευτές αποφεύγουν την επαφή των χεριών τους με 
τα  μάτια, τη μύτη και το στόμα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Σε περίπτωση που έχετε αντιληφθεί ότι έχετε έρθει σε στενή επαφή με άτομο που έχει 
COVID-19  επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ τηλ: 210.52.12.054 και μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη 

σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY.
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