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Αθήνα, 25.10.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/2021 [ΦΕΚ Β 4919/24.10.2021] αναφορικά με τη λειτουργία των
ιατρείων και λοιπών φορέων ΠΦΥ ισχύουν από 25.10.2021 έως 08.11.2021, τα
ακόλουθα:
Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή η
εργασία του οποίου δεν γίνεται δεκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.
4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού νόσησε
από κορωνοϊό Covid-19 ισχύουν τα εξής:
• Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού
εργαζόμενου γίνεται σε δημόσια δομή.
• Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έχει γίνει σε
ιδιωτική δομή επιβεβαιώνεται εντός εικοσιτετραώρου σε δημόσια
δομή υγείας.
• Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος
δείγματος και η δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας
δομής με παρουσία περισσότερων του ενός (1) ατόμων με
αρμοδιότητα δειγματοληψίας.
• Η τήρηση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου δεν
απαιτείται κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.
• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για
εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό
COVID-19.
• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για
επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει
αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test)
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Ο τρόπος εφαρμογής του
παρόντος εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
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Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς που
προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για την
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και
οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 9, συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό
έλεγχο πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβανομένων και
των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.
Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών, υπόκεινται
σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβανομένων και
των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και
οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3του
άρθρου 9, συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών υπόκεινται σε
εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών πριν την είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή
υγείας.
Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί νοσηλευόμενων
ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
με τη μέθοδο PCR εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό
τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118).
Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που
προσέρχονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
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