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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχυδρομική Δ/νση: 3ο χλμ. Ηρακλείου –Μοιρών
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης,
Τ.Θ. 1285
Πληροφορίες: Αιμιλία Μαγκαναράκη
Τηλέφωνο: 2813-404419
Τηλεο-ομοιοτυπία (fax): 2810-331570
Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail): dprogram@hc-crete.gr

Ηράκλειο, 26 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 38704

ΘΕΜΑ:
«ΟΡΙΣΜΟΣ
ΔΟΜΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
7ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
25/Α΄/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/17-2-2015), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
δ. του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
115/Α΄/07-08-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε. της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.66155/18-9-2019 Υπουργικής απόφαση (ΦΕΚ 761/
ΥΟΔΔ/19-9-2019) που αφορά στο διορισμό της κας Μπορμπουδάκη Ελένης ως
Διοικήτρια της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και της από 11/10/2019 διόρθωσης σφαλμάτων
(ΦΕΚ 840/ ΥΟΔΔ/11-10-2019)
στ. του άρθρου πρώτου της από 25 Φεβρουαρίου 2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α΄/25-2-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4682/2020
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«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και
γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 76/Α΄/3-4-2020)
ζ. της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ51358/14-8-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους
μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (ΦΕΚ 3437/ B΄/14-08-2020)
2. Τις ανάγκες των δομών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και τη συνδρομή
επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, που καθιστούν αναγκαία την ελεγχόμενη
επιστροφή των εργαζομένων αυτών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού SARS-CoV-2.
3. Τους λειτουργούντες σε κάθε νοσοκομείο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και στο Κέντρο
Υγείας Ηρακλείου χώρους δειγματοληψίας για διενέργεια μοριακού ελέγχου για
SARS-COV-2 (PCR) εργαζομένων που επιστρέφουν από άδεια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τον ορισμό των κάτωθι δομών υγείας, αρμοδιότητας της 7ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Κρήτης, ως δομών αναφοράς για τη διενέργεια δωρεάν υποχρεωτικών
προληπτικών εργαστηριακών μοριακών ελέγχων (PCR) για κορωνοϊό SARS-CoV-2
εργαζομένων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι επιστρέφουν από άδεια:
 Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος»: για τις δομές κοινωνικής
φροντίδας ηλικιωμένων που εδράζονται στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων
 Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου: για τις δομές κοινωνικής φροντίδας
ηλικιωμένων που εδράζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
 Κέντρο Υγείας Ηρακλείου: για τις δομές κοινωνικής φροντίδας
ηλικιωμένων που εδράζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
 Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: για τις δομές κοινωνικής φροντίδας
ηλικιωμένων που εδράζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Ο μοριακός έλεγχος διενεργείται σε εργαζόμενους που επιστρέφουν από άδεια με
τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών και αρμόδιοι για τον έλεγχο περί της πλήρωσης της
ανωτέρω προϋπόθεσης πριν την υποδοχή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας
τους είναι οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι αυτών.
Για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων
ακολουθούνται οι οδηγίες και οι υποδείξεις της δομής αναφοράς σχετικά με τον
τρόπο εξυπηρέτησης και λειτουργίας των χώρων δειγματοληψίας. Για τη διενέργεια
του ελέγχου, οι εργαζόμενοι των μονάδων κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων θα
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πρέπει να επιδεικνύουν έγγραφο/υπηρεσιακή ταυτότητα ή άλλο τρόπο που να
πιστοποιεί την επαγγελματική τους ιδιότητα.
2. Η απόφαση ισχύει από έκδοση της παρούσης μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020
και δύναται να παραταθεί με την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των
νοσοκομείων αρμοδιότητας αυτής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ
Κοινοποίηση:
1. Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης
2. Κέντρο Υγείας Ηρακλείου
3. Δομές Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων Περιφέρειας Κρήτης
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Διοικητή
Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Δ/νση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Δ/νση Πληροφορικής
Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
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