
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

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

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ,  ΕΝΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΕΑ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας των θεραπευτών (ΜΑΠ: μάσκες προσώπου, γάντια, 
προστατευτικές φόρμες, ασπίδες προσώπου και προστατευτικά γυαλιά) είναι απαραίτητη. Είμαστε 
σε αναμονή ειδικότερων οδηγιών από τον ΕΟΔΥ.

Τηρείται η αναγκαία κατά το δυνατόν απόσταση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου. 
Αναπροσαρμόζουμε τους θεραπευτικούς στόχους και ιεραρχούμε αναλόγως τις προτεραιότητές μας 
με γνώμονα την ασφάλεια θεραπευτή και θεραπευομένου.

Συνιστάται σε όλους τους επισκέπτες και θεραπευόμενους που εισέρχονται στον κλινικό σας χώρο ότι 
εάν εμφανίσουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού όπως βήχα, καταρροή, πυρετό ≤ 
37,6 °C, πονόλαιμο, δύσπνοια τα οποία αναφέρονται στην κλινική συμπτωματολογία του κορονοϊού 
COVID-19 να παραμείνουν στο σπίτι σε απομόνωση και να ενημερώσουν τον γιατρό τους. Παράλληλα 
πρέπει να ενημερώσουν και τον/τους θεραπευτή/ές τους.
Αυτονόητο ότι σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι θεραπευόμενος έχει συμπτώματα 
λοίμωξης του αναπνευστικού, δεν εκτελείται η θεραπεία. 

Συνιστάται επίσης, συχνός καθαρισμός των κοινόχρηστων λείων επιφανειών που 
χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες όπως π.χ. πόμολα, διακόπτες, βρύσες κ.α. με κοινά 
καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% ή αλκοολούχο 
αντισηπτικό. Οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες 
πετσέτες μιας χρήσης και όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να 
περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.

Συνιστάται επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης στον χώρο  
θεραπείας όπως πχ. πλαστικοποιημένες κάρτες, τρισδιάστατα αντικείμενα, τουβλάκια κ.α. Επίσης, 
προτείνεται να αποφεύγεται η χρήση ίδιου υλικού σε 2 συνεχόμενα περιστατικά ώστε να 
υπάρχει ο επαρκής χρόνος απολύμανσης τους. Αποφεύγονται αντικείμενα που δεν είναι εφικτό να 
απολυμανθούν με τη χρήση των καθαριστικών που συνιστώνται από τον ΕΟΔΥ (π.χ. λούτρινα). 
Στις περιπτώσεις που δίνετε υλικό για το σπίτι επιδιώκουμε να γίνετε μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων και όχι σε έντυπη μορφή.


