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Σχετ:

«Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την έναρξη λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, που
αδειοδοτούνται σύμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β’/1973) «Περί κολυμβητικών
δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών»
α)Η Υ.Δ. Γ1/433/1973 (ΦΕΚ 87/Β’/1973) «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών
κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως ισχύει.
β)Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α’/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ
76/Α/2020)
γ)Η Y.A. Υ1β/οικ. 7723/1994 (ΦΕΚ 961/Β) «Κυκλοφορία απολυμαντικών χώρου»
δ)Το τεχνικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC)
«Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό σε μη υγειονομικές εγκαταστάσεις που
εκτίθενται στον ιό SARS-CoV-2». ECDC: Στοκχόλμη; 2020
ε)Οι προσωρινές συστάσεις του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC)
«Περιβαλλοντικός Καθαρισμός και Απολύμανση». CDC: Μάρτιος 2020
στ)Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ: «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών
μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2»
ζ) Η Δ1α/ΓΠοικ.30608/16.5.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1868) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020
έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

Με αφορμή τη σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα μετά την
πανδημία του κορωνοϊού, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την
προστασία της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνει για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να
ληφθούν για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις εγκαταστάσεις των
κολυμβητικών δεξαμενών με την επανεκκίνηση λειτουργίας τους, όταν αυτή ανακοινωθεί από το
εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο.
1
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Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στους υπεύθυνους λειτουργίας των κολυμβητικών
δεξαμενών, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 19 της (α) σχετ. οι οποίοι οφείλουν να
λάβουν όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που περιγράφονται στην παρούσα
εγκύκλιο, ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως πριν την έναρξη λειτουργίας τους καθώς και
στο κοινό που επισκέπτεται τις κολυμβητικές δεξαμενές.



Οι οδηγίες των τοπικών και κρατικών φορέων σχετικά με το χρόνο και τρόπο
επαναλειτουργίας αυτών των χώρων πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Τα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης (απόσταση 1,5-2 μέτρα) και καλής υγιεινής των χεριών πρέπει να
τηρούνται από τους χρήστες και τους εργαζόμενους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ασφαλής χρήση των χώρων οι υπεύθυνοι λειτουργίας οφείλουν να εφαρμόζουν όλα τα
μέτρα που προβλέπονται σχετικά με τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την απολύμανση
τους.

Α. ΓΕΝΙΚΑ
O ιός SARS CoV-2 και οι τρόποι μετάδοσής του
Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις, η
σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο
των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από
κορωνοϊούς.
Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS-CοV-2
πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από
άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις
αναπνευστικού. Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο
επώασης τις 5 ημέρες. Τα σταγονίδια μπορεί να καταλήξουν και σε κάποια επιφάνεια πλησίον
του ατόμου που νοσεί και να αποτελέσουν δευτερογενή εστία μετάδοσης, για όσο διάστημα ο
ιός παραμένει ενεργός, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας1.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώνει σε
επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις ποικίλες συνθήκες που
επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και τον τύπο της επιφάνειας (μέταλλο,
ξύλο ,χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α).
Ο κορωνοϊός SARS–CoV-2 είναι στέλεχος που απομονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο.
Περικλείεται από μια εξωτερική λιπόφιλη μεμβράνη ευαίσθητη τόσο στον καθαρισμό με νερό και
σαπούνι όσο και σε απολυμαντικούς παράγοντες. Γενικά, αυτή η κατηγορία ιών είναι πολύ πιο
εύθραυστη σε συνθήκες περιβάλλοντος σε σχέση με τους ιούς που δεν περικλείονται από
μεμβράνες, όπως οι εντεροϊοί ή άλλοι ιοί που μεταδίδονται μέσω του νερού (αδενοϊοί, ιός
ηπατίτιδας Α κλπ), με αποτέλεσμα ο ιός να απενεργοποιείται γρηγορότερα2 όταν εκτεθεί στο
1

Gunter Kampf et al., “Persistence of Coronaviruses on Inanimate Surfaces and Its Inactivation with Biocidal Agents,”
Journal of Hospital Infection, January 31, 2020, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022.
2
Ό.π.
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περιβάλλον.
Β. Γενικές οδηγίες εξυγίανσης (καθαρισμού/απολύμανσης) των εγκαταστάσεων των
κολυμβητικών δεξαμενών
Β.1. Ορισμοί
Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών & ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία
επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού
φορτίου. Επίσης καθαρισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, πρόσωπο,
κεφαλή κ.λπ.).
Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των
παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές
ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και
επιφάνειες.
Β.2. Γενικά Προληπτικά μέτρα
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για:


τον συστηματικό, επαρκή και κατά το δυνατόν συνεχή αερισμό όλων των χώρων ανά τακτά
χρονικά διαστήματα (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 της (0 σχετ.)



την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους των κολυμβητικών
δεξαμενών: εξώστες θεατών, αποδυτήρια, αποχωρητήρια, καταιονητήρες (ντουζ), νιπτήρες,
κρήνες κλπ. Η

τήρηση των κανόνων υγιεινής αφορά όλους όσοι βρίσκονται στις

εγκαταστάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής (προσωπικό, χρήστες της δεξαμενής)


τον έλεγχο του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης ώστε να αποκαθίστανται άμεσα
τυχόν βλάβες



την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις
διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων



την αποφυγή πόσης νερού από το στόμιο της βρύσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με
απευθείας επαφή με αυτό



την καθημερινή και τακτική κατά τη διάρκεια της ημέρας καθαριότητα και απολύμανση των
αποχωρητηρίων καθώς και οποτεδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη κατά την διάρκεια
λειτουργίας των εγκαταστάσεων

Β.3 Ειδικά
Η επαναλειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών προϋποθέτει την λήψη και τήρηση όλων των
απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού στις εγκαταστάσεις τους.
Αναλυτικότερα, η χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών συνεπάγεται την ανάγκη αυστηρής
τήρησης των όρων υγιεινής αναφέρονται στην (α) σχετ., την ανάγκη λήψης μέτρων ατομικής
υγιεινής από τους λουόμενους και τους εργαζόμενους, την ανάγκη λήψης μέτρων για την
3
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καθαριότητα και απολύμανση των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων καθώς και την ανάγκη
διασφάλισης της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας τους
Η τήρηση αυτών των μέτρων αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της μετάδοσης παθογόνων κυρίως
μεταξύ των λουομένων κατά τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής.
Β.3.1 Ανάπτυξη προγράμματος καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων
Σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να καταρτίζεται γραπτό πρόγραμμα για τον καθαρισμό
και την απολύμανση των εγκαταστάσεών της. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό θα
καθορίζεται:
I.

Τι πρέπει να καθαριστεί/ απολυμανθεί και πόσο συχνά

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι και τα σημεία συχνών επαφών (βαθμίδες, κλίμακες,
περιφερειακοί διάδρομοι, εξώστες θεατών, αποδυτήρια, ιματιοθήκες χώροι αποχωρητήριων,
χώροι λουτρών, καταιονητήρες, νιπτήρες, βρύσες, βατήρες κατάδυσης περίμετρος δεξαμενής,
δάπεδα, τοίχοι, γραφεία, πόμολα, κουπαστές σκάλας, συσκευές τηλεφώνου, πληκτρολόγια, κλπ)
καθαρίζονται επαρκώς και απολυμαίνονται. Ορισμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται μόνο
με σαπούνι και νερό είτε γιατί δεν αγγίζονται συχνά, είτε γιατί η εφαρμογή απολυμαντικών δεν
είναι ασφαλής για τα παιδιά, εφόσον αυτά κάνουν χρήση της δεξαμενής και των χώρων της.
Επίσης, αντικείμενα που δεν καθαρίζονται εύκολα, να διερευνηθεί αν μπορούν να μετακινηθούν,
ώστε να μην αγγίζονται συχνά. Ομοίως προσδιορίζονται οι επιφάνειες και τα αντικείμενα που
πρέπει να απολυμανθούν μετά τον καθαρισμό. Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που έχουν παραμείνει
αχρησιμοποίητοι για περισσότερο από 7 ημέρες καθαρίζονται στο πλαίσιο των συνήθων
διαδικασιών καθαριότητας.
Οι εξωτερικοί χώροι συνήθως απαιτούν κανονικό καθαρισμό και όχι απολύμανση. Ο ψεκασμός
απολυμαντικού σε εξωτερικούς χώρους δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο COVID-19 για
το κοινό.
II.

Πώς θα γίνει η απολύμανση με βάση τον τύπο της επιφάνειας και του πόσο συχνά αγγίζεται
αυτή. Θα πρέπει να διευκρινίζεται το σκεύασμα καθώς και να παρέχονται οδηγίες για την
ορθή παρασκευή και χρήση του απολυμαντικού διαλύματος. Προτεραιότητα να δίνεται στην
απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται πολύ συχνά.

III.

Ποιοι είναι οι πόροι και ο εξοπλισμός που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται η
διαθεσιμότητα των προϊόντων καθαρισμού και των μέσων ατομικής προστασίας που είναι
κατάλληλος και απαραίτητος για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων.

IV.

Το προσωπικό καθαριότητας να χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα μέσα προστασίας.

V.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας είναι αρμόδιος και για την τήρηση των διαδικασιών.

VI.

Πώς διενεργείται η απολύμανση σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης
SARS-CoV-2 σε ένα κολυμβητήριο (βλ. Κεφάλαιο Γ της παρούσας).
4
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VII.

Πώς αναθεωρείται το πρόγραμμα καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων με βάση την
διαθεσιμότητα των κατάλληλων απολυμαντικών και μετά από αξιολόγησή του και καταγραφή
των διορθωτικών ενεργειών.

Β.3.2 Εφαρμογή προγράμματος καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων
Η εφαρμογή του προγράμματος καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων θα πρέπει να
ακολουθεί τα κάτωθι:
1. Καθαρισμός των επιφανειών που είναι βρώμικες με απορρυπαντικό ή καθαριστικό
επιφανειών πριν την απολύμανση.
2. Χρήση των κατάλληλων προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. Για τη χρήση
απορρυπαντικών (σαπούνια και άλλα καθαριστικά) πρέπει να χρησιμοποιείται χλιαρό νερό,
ενώ για τη χρήση απολυμαντικών, π.χ χλωρίνης, κρύο νερό για την αποφυγή της δημιουργίας
αναθυμιάσεων που μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Μετά τον
καθαρισμό με την χρήση κατάλληλου απορρυπαντικού, η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει για
να ακολουθήσει η απολύμανση με χρήση κατάλληλου απολυμαντικού, το οποίο πρέπει να
είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (-γ- σχετ.), με ιοκτόνο δράση (συμπεριλαμβανομένων των
κορωνοϊών) και να συνοδεύεται από τα σχετικά δελτία ασφαλείας.
Γενικότερα, για τις καθημερινές διαδικασίες απολύμανσης επιφανειών απαιτείται επαφή
διάρκειας ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου3 σε συγκέντρωση 0,1%, αιθανόλη 70% και υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%.4 Το
απολυμαντικό πρέπει να απλωθεί σε όλες τις επιφάνειες και να παραμείνουν υγρές για τον
απαιτούμενο χρόνο επαφής. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να παρασκευάζεται
(προσθήκη προϊόντων χλωρίνης σε νερό) λίγο πριν την εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού και της απολύμανσης θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα γάντια και κατά το
τέλος του καθαρισμού ή της απολύμανσης θα πρέπει να πλένονται τα χέρια σχολαστικά με
σαπούνι και νερό.
3. Πιστή εφαρμογή των οδηγιών που υπάρχουν στις ετικέτες των προϊόντων καθαρισμού και
απολύμανσης για την διασφάλιση της αποτελεσματικής και ασφαλούς χρήσης των
προϊόντων. Επισημαίνεται πως πρέπει να γίνει έλεγχος ώστε να μην έχει παρέλθει η
ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή ανάμειξης
καθαριστικών και απολυμαντικών, (π.χ. ο συνδυασμός χλωρίνης με καθαριστικά αμμωνίας
μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και τον θάνατο), εκτός αν οι ετικέτες
υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός τους ενδείκνυται. Η εφαρμογή των προϊόντων καθαρισμού
και απολύμανσης γίνεται με την αυστηρή τήρηση των όρων και οδηγιών χρήσης τους, ενώ

Το απολυμαντικό διάλυμα προκύπτει από αραίωση 1:50 της οικιακής χλωρίνης που είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%.
Περισσότερες πληροφορίες στο «Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents» G.
Kampf *, D. Todt , S. Pfaender E. Steinmann b, Journal of Hospital Infection 104 (2020)246 – 251.
3
4
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παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται και επαρκής αερισμός του χώρου. Όλοι οι επιβλαβείς
χημικοί παράγοντες θα πρέπει να παραμένουν στην αρχική τους συσκευασία με την ετικέτα
από τον κατασκευαστή τους καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.
Β.4. Μέτρα προστασίας που αφορούν τους λουόμενους και τους θεατές
Β.4.1. Λουόμενοι
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της (α) σχετ., οι λουόμενοι που χρησιμοποιούν την κολυμβητική
δεξαμενή οφείλουν:


Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του προσωπικού



Να ακολουθούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής που είναι αναρτημένοι στους

χώρους της κολυμβητικής δεξαμενής (πλύσιμο των χεριών, ατομικό λουτρό καθαριότητας,
χρήση σαγιονάρας στα αποδυτήρια).


Να λαμβάνουν υποχρεωτικά λουτρό καθαριότητας πριν από τη χρήση της

κολυμβητικής δεξαμενής.


Σε περίπτωση χρήσης των αποχωρητηρίων των εγκαταστάσεων, να λαμβάνουν

λουτρό καθαριότητας εκ νέου πριν την είσοδό τους στη δεξαμενή.


Να κάνουν υποχρεωτικά χρήση του ποδολουτήρα, ο οποίος περιέχει υδατικό

διάλυμα με 0,3-0,6% διαθέσιμο χλώριο προς απολύμανση των ποδιών, πριν την είσοδό
τους στη δεξαμενή (παρ. 5 του αρ. 12 της (α σχετ.)


Να φέρουν αδιάβροχο κάλυμμα κεφαλής (σκουφάκι).



Να μην εισέρχονται στη δεξαμενή αν πάσχουν από δερματική πάθηση. Άτομα με

εκτεταμένες εκδορές, φλύκταινες ή ανοικτά τραύματα οφείλουν να ενημερώνονται για
τον κίνδυνο μόλυνσης που διατρέχουν και να αποφεύγουν τη χρήση της δεξαμενής.
 Μέγιστος αριθμός λουομένων στην κολυμβητική δεξαμενή:
Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή στην κολυμβητική
δεξαμενή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της (α) σχετ.
Όμως, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης
(1,5-2 μέτρα) εντός της κολυμβητικής δεξαμενής, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης του
κορωνοϊού και με την επιφύλαξη των διατάξεων της (ζ) σχετ., ο μέγιστος αριθμός λουομένων
που μπορεί να βρίσκεται κάθε στιγμή εντός του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής
υπολογίζεται προς το παρόν ως εξής:
 Ανοιχτές κολυμβητικές δεξαμενές: 1 λουόμενος για κάθε 5 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.
 Κλειστές κολυμβητικές δεξαμενές: 1 λουόμενος για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας ύδατος.
Η ως άνω αναλογία θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα
επιστημονικά στοιχεία σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού
Sars CoV2.
6
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Β.4.2.Θεατές
 Οι θεατές οφείλουν να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις (1,5~2m ) κατά την παραμονή
τους στους εξώστες των κολυμβητικών δεξαμενών.
 Οι θεατές οφείλουν να παραμένουν στους χώρους των εξωστών και να μην εισέρχονται στους
χώρους των λουομένων
Β.5. Μέτρα προστασίας της ποιότητα του ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών


Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλεται να λαμβάνεται για τη διασφάλιση της ποιότητας του ύδατος,
που πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του αρ. 15 της (α) σχετ. Η ποιότητα θα
βεβαιώνεται με τη διενέργεια δειγματοληψιών, των οποίων η συχνότητα συνιστάται να
διπλασιαστεί (τουλάχιστον δύο -2- δείγματα ανά εβδομάδα) για τη χρονική περίοδο των
επόμενων τεσσάρων (4) μηνών.



Το σύστημα ανακυκλοφορίας του ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών (αρ. 16 της -α-)
σχετ.) θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη ανανέωση του ύδατος σε χρονικό διάστημα όχι
μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ωρών ή σε διάστημα έξι (6) ωρών σε ειδικές περιπτώσεις.
Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με
ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και
απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα
λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο
χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από
μικροβιολογική άποψη.



Η απολύμανση του ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών είναι υποχρεωτική. Η μέτρηση
του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών γίνεται
χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και η τιμή του θα
κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l. O Π.Ο.Υ. προτείνει τιμές υπολειμματικού χλωρίου 13 mg/L, ενώ όταν γίνεται αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής
κατά τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών (ανακυκλοφορία νερού, αυστηρή χρήση
καταιονητήρων (ντους) και κατά το δυνατόν και ποδολουτήρων-όπου υπάρχουν- πριν την
είσοδο στη δεξαμενή, χρήση προστατευτικού σκούφου, κλπ), το εθνικό νομοθετικό όριο
μπορεί να θεωρηθεί επαρκές. Συνιστάται για προληπτικούς λόγους η τιμή του
υπολειμματικού χλωρίου να ανέρχεται στα 1,5 mg/L. Η συχνότητα ελέγχου του
υπολειμματικού χλωρίου συστήνεται να γίνεται 4 φορές την ημέρα. Τα αποτελέσματα
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ελέγχου.

Γ. Απολύμανση σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος SARS CoV-2 σε κολυμβητική
δεξαμενή
Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης SARS-CoV-2 σε κάθε κολυμβητική
δεξαμενή πρέπει να καταρτίζεται πρόγραμμα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων,
7
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των επιφανειών και των αντικειμένων σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού
πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιϊκού
φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση
ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για επιφάνειες που έχουν επιμολυνθεί απαιτείται:


Διάλυμα 5.000 ppm, ήτοι 20 κουταλάκια του γλυκού (100 ml) οικιακής χλωρίνης
(περιεκτικότητας 5.25% σε υποχλωριώδες νάτριο) σε 4 ποτήρια (1 λίτρο) νερό.
Απαιτούμενος χρόνος δράσης 10 λεπτά.



Με διάλυμα συγκέντρωσης 1.000 ppm ήτοι 4 κουταλάκια του γλυκού (20 ml) οικιακής
χλωρίνης (περιεκτικότητας 5.25% σε υποχλωριώδες νάτριο) σε 4 ποτήρια (1 λίτρο) νερό.
Απαιτούμενος χρόνος δράσης 30 λεπτά.

Μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου δράσης, οι επιφάνειες καθαρίζονται εκ νέου με
νερό ώστε να απομακρυνθεί η χλωρίνη. Όταν το απολυμαντικό έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση
από 200 ppm, να γίνεται απόπλυση της επιφάνειας με καθαρό νερό αφού παρέλθει ο χρόνος
επαφής.
Στα σταθερά υφάσματα επειδή είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι ανωτέρω απολυμαντικές
ουσίες, ακολουθείται διαδικασία πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία νερού (90°C) με τη χρήση
κοινού απορρυπαντικού πλυντηρίου ρούχων ή εναλλακτικά σε χαμηλότερης θερμοκρασίας
πλύσης με χρήση προϊόντων με απολυμαντική δράση. Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα
δεν μπορούν να καθαριστούν ή/και απολυμανθούν όπως περιγράφεται παραπάνω όπως π.χ.
έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να ακολουθηθεί μέθοδος καθαρισμού
με ατμό.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι χώροι θα πρέπει να αερίζονται συστηματικά, να
τηρούνται οι κανόνες ατομικής υγιεινής και αποστάσεων (1,5 – 2m) για την αποφυγή
συγχρωτισμού και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, επιφάνειες και αντικείμενα να καθαρίζονται
συστηματικά και να απολυμαίνονται κατά τα ανωτέρω.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
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Πίνακας Αποδεκτών:
1.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
( με την παράκληση να ενημερώσουν
τους Δήμους αρμοδιότητας τους)
2.Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65
11521 Αθήνα (με την παράκληση να ενημερώσει
όλα τα μέλη της
3. Υπουργείο Τουρισμού
Γεν. Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής
Λ. Αμαλίας 12 10557 ΑΘΗΝΑ
(με την παράκληση να ενημερώσει σχετικά τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του)
4.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και
Κοιν. Μέριμνας όλων των ΠΕ της χώρας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου
Έδρες τους
5 Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ της Περιφέρειας
Αττικής
Έδρες τους
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. κ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γρ. κας. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. Δ1(δ) (4)
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