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Έκτακτα μέτρα λόγω πανδημίας 

Στα πλαίσια της γενικής προσπάθειας αντιμετώπισης των κινδύνων της πανδημίας του Κορονοϊού για 
λόγους ασφαλείας των ασθενών και του προσωπικού θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για κάποια 
από τα μέτρα και τις αλλαγές λειτουργίας του Ιατρείου. 
 
Στην προσπάθεια αποφυγής συγχρωτισμού στους χώρους του κέντρου θα χρειαστεί να 
επαναπρογραμματιστούν κάποια ραντεβού οπότε πρέπει να γίνει συνεννόηση για τα υπάρχοντα 
ραντεβού. Όπως καταλαβαίνετε θα δίνεται προτεραιότητα στις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Για τον ίδιο 
λόγο θα σας παρακαλούσαμε να έρχεστε ακριβώς στην ώρα του ραντεβού σας. Ακόμα, οι ενήλικες 
ασθενείς θα πρέπει να έρχονται χωρίς συνοδό και τα παιδιά με μόνο ένα συνοδό. 
 
Επίσης θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στους χώρους 
του κέντρου για όλα τα παιδιά άνω των 2 χρόνων και όλους τους ενήλικες. Καλό θα ήταν να φοράτε την 
προστατευτική μάσκα πριν μπείτε στο κτήριο. Η μάσκα πρέπει να καλύπτει το στόμα και τη μύτη 
συνεχώς. Οι μάσκες με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτές. 
 
Πριν έρθετε στο ραντεβού σας απαντήστε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο και σε περίπτωση που σε 
κάποια από τις ερωτήσεις η απάντηση είναι «Ναι» πιθανόν να πρέπει να αναβληθεί το ραντεβού σας. 
 
 

Οι πιο κάτω ερωτήσεις αφορούν τον ή την ασθενή και το άτομο που τον η την συνοδεύει. 
 

1 Έχει εμφανίσει πυρετό ο/η ασθενής  ή οποιοσδήποτε συνοδός του τις 
τελευταίες μέρες 

 

2 Έχει παρουσιάσει ρίγος τις τελευταίες μέρες (ασθενής ή ο συνοδός)  

3 Παρουσιάζει βήχα, πόνο στο λαιμό, βουλωμένη μύτη ή ρινική καταρροή 
(ασθενής ή ο συνοδός) 

 

4 Παρουσιάζει μυαλγίες (πόνο στα κόκκαλα ή μύς) (ασθενής ή ο συνοδός)  

5 Έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα ή πιθανό κρούσμα  Κορονοϊού  ή έχει 
ταξιδέψει στο εξωτερικό τις τελευταίες 14 μέρες (ασθενής ή ο συνοδός) 

 

 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το προσωπικό του κέντρου τηρεί τα αναγκαία πρωτόκολλα απολύμανσης 
και ατομικά μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του προσωπικού, αλλά και των ασθενών 
που επισκέπτονται τον χώρο μας. Στην είσοδο του Κέντρου υπάρχει αντισηπτικό και θα σας 
παρακαλούσαμε να τηρείται τους κανόνες υγιεινής και τις αποστάσεις.  
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και συνεργασία σας. 

 


