
1 

 

 

 

 

                                         ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τν Γ.Ν. Χαλίσλ «Ο Άγηνο Γεώξγηνο» ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο όηη ζην πιαίζην ηεο 

πξόιεςεο ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ SARSCov2  θαη γηα ηελ αζθάιεηα 

αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ, έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη εθαξκόδνληαη ηα θάησζη κέηξα πνπ 

αθνξνύλ ηελ πξνζέιεπζε αζζελώλ θαη ζπλνδώλ ζην λνζνθνκείν: 

Α) Tο επιζκεπηήπιο ζηοςρ νοζηλεςόμενοςρ αζθενείρ πεξηνξίδεηαη ζε έλα (1) 

άηνκν αλά αζζελή.  

-1.Οη ζπλνδνί ησλ λνζειεπόκελσλ αζζελώλ εηζέξρνληαη ζην Γ.Ν. Χαλίσλ κε ηελ 

επίδεημε θάξηαο εηζόδνπ, ηελ νπνία ηνπο πξνκεζεύεη ην λνζνθνκείν (ε θιηληθή ζηελ νπνία 

λνζειεύνληαη) θαη ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ζπλνδνύ θαη αζζελνύο, ε 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο θάξηαο, ην ηκήκα / θιηληθή θαη ν ζάιακνο λνζειείαο ηνπ αζζελνύο.  

-2. Ο ζπλνδόο λνζειεπνκέλνπ αζζελή πνπ είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνο ή λνζήζαο 

ην ηειεπηαίν εμάκελν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη αξλεηηθό rapid test εληόο 48 σξώλ πξηλ ηελ 

είζνδν ηνπ ζην λνζνθνκείν. 

-3. Ο ζπλνδόο λνζειεπνκέλνπ αζζελή πνπ είλαη κε εκβνιηαζκέλνο ή κε λνζήζαο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίδεη αξλεηηθό PCR test εληόο 48 σξώλ πξηλ ηελ είζνδν ηνπ ζην 

λνζνθνκείν. 

-4. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο ζπλνδνύο  πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε 

ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (όπσο ππξεηόο, βήραο, αλαπλεπζηηθή δύζπλνηα). 

-5. Οη ζπλνδνί ππνρξενύληαη λα θνξνύλ κάζθα πξνζηαζίαο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζην λνζνθνκείν. 

-6. Οη επηζθέπηεο ππνρξενύληαη λα εθαξκόδνπλ όινπο ηνπο θαλόλεο αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαη πγηεηλήο (πγηεηλή ρεξηώλ, ηα κέηξα αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο, θαλόλεο 

ηήξεζεο απνζηάζεσλ). 
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Β) Πποζέλεςζη αζθενών και ζςνοδών  ζε Δξωηεπικά Ιαηπεία & Απογεςμαηινά 

Ιαηπεία. 

-1. Οη αζζελείο θαη νη ζπλνδνί ηνπο πνπ πξνζέξρνληαη ζηα  Ταθηηθά Εμσηεξηθά 

Ιαηξεία  ή/θαη ζηα Απνγεπκαηηλά Ιαηξεία  θαη νη νπνίνη είλαη εκβνιηαζκέλνη ή λνζήζαληεο  ην 

ηειεπηαίν εμάκελν ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηα αλάινγα έγγξαθα (πηζηνπνηεηηθά 

εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο). 

-2. Οη αζζελείο θαη νη ζπλνδνί ηνπο πνπ πξνζέξρνληαη ζηα  Ταθηηθά Εμσηεξηθά 

Ιαηξεία  ή/θαη ζηα Απνγεπκαηηλά Ιαηξεία  θαη νη νπνίνη είλαη κε εκβνιηαζκέλνη ή κε 

λνζήζαληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ αξλεηηθό rapid test εληόο 48 σξώλ πξηλ ηελ 

είζνδν ηνπο ζην λνζνθνκείν. 

-3. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο επηζθέπηεο πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε 

ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (όπσο ππξεηόο, βήραο, αλαπλεπζηηθή δύζπλνηα). 

-4. Οη επηζθέπηεο ππνρξενύληαη λα θνξνύλ κάζθα πξνζηαζίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπο ζην λνζνθνκείν. 

 

Γ) Πποζέλεςζη αζθενών ζηα Σμήμαηα Δπειγόνηων Πεπιζηαηικών (ΣΔΠ 

Δνηλίκων και Παιδιαηπικό ΣΔΠ) 

Από ηηο αλσηέξσ ππνρξεώζεηο εμαηξνύληαη νη αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζηα ΤΕΠ 

(Ελειίθσλ θαη Παηδηαηξηθό) γηα ηνπο νπνίνπο δελ απαηηείηαη ε επίδεημε πηζηνπνηεηηθώλ 

(εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο) νύηε απνηειεζκάησλ δηαγλσζηηθνύ test. 
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