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ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ ΚΟΡΟΝΑ-ΙΟ 2019 – nCoV 
 

Οδηγίερ για ηη διασείπιζη νεκπών ζωμάηων 
 

 
 

Διζαγωγή 

 

Όια ηα λεθξά ζώκαηα δπλεηηθά κπνξεί λα είλαη κνιπζκαηηθά. Αλ θαη ηα πεξηζζόηεξα παζνγόλα δελ 

κεηαδίδνληαη από λεθξά ζώκαηα ζε πγηή άηνκα, θάπνηα από απηά κπνξεί λα κεηαδνζνύλ κέζσ επαθήο 

κε βηνινγηθά πγξά ή ηζηνύο ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο. 

Με ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο κεηάδνζεο επηβεβαησκέλνπ ή όρη κεηαδνηηθνύ λνζήκαηνο, ε 

δηαρείξηζε ησλ λεθξώλ ζσκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε απζηεξή ηήξεζε ησλ κέηξσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο. 

 

Γενικέρ οδηγίερ 

 

Α. Δμβολιαζμόρ 

Γηα όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε λεθξώλ ζσκάησλ είλαη 

απαπαίηηηορ ο εμβολιαζμόρ για ηην ηπαηίηιδα Β. 

 

Β. Μέηπα αηομικήρ πποθύλαξηρ/ εξοπλιζμόρ αηομικήρ πποζηαζίαρ 

1. Τν ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηε δηαρείξηζε λεθξνύ ζώκαηνο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκνύ λεθξνύ ζώκαηνο ζπληζηάηαη: 

 Απνθπγή άκεζεο επαθήο κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά. 

 Εθαξκνγή εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, αδηάβξνρε ξόκπα ή πιαζηηθή πνδηά 

πάλσ από ξόκπα πνπ δελ είλαη αδηάβξνρε, κάζθα FFP2). Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή αζπίδα 

πξνζώπνπ όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο βηνινγηθώλ πγξώλ. 

 Κάιπςε ηξαπκάησλ, ηνκώλ, εθδνξώλ κε αδηάβξνρν επίδεζκν. 

 Απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ή λεξνύ. Απνθπγή επαθήο ησλ ρεξηώλ κε 

ην ζηόκα ή ηε κύηε. 

 Απζηεξή  εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. 

 Πξνζνρή ζηε ρξήζε αηρκεξώλ, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκώλ ζην λεθξό ζώκα, όζν 

θαη θαηά ηε δηαδηθαζία απνθνκηδήο ησλ κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο απνιύκαλζεο 

ησλ επηθαλεηώλ. 

3. Η αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. Αθνινπζεί 

εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. 

 

ΔΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  
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Γ. Σςσαία έκθεζη ζε αίμα ή άλλα βιολογικά ςγπά 

1. Σε πεξίπησζε απξνζηάηεπηεο έθζεζεο δέξκαηνο ή βιελλνγόλνπ ζε αίκα ή βηνινγηθά πγξά ηνπ 

λεθξνύ ζώκαηνο πξέπεη άκεζα λα γίλεηαη πιύζηκν κε άθζνλν λεξό. 

2. Οπνηνζδήπνηε ηξαπκαηηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πξέπεη λα αλαθέξεηαη άκεζα θαη λα αλαδεηείηαη 

ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

 

Γ. Αποκομιδή μολςζμαηικών αποππιμμάηων 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα απνξξηθζνύλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ εηδηθό θάδν ησλ κνιπζκαηηθώλ 

απνβιήησλ. Τν πξνζσπηθό πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ 

πξέπεη λα εθαξκόδεη ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 

 

Δ. Καθαπιζμόρ/απολύμανζη πεπιβάλλονηορ 

1. Όιεο νη δπλεηηθά κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξέζθν δηάιπκα νηθηαθήο 

ρισξίλεο  5,25% ζε αλαινγία 1 κέξνο ρισξίλεο/49 κέξε λεξνύ πνπ ζα παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα 15-

30 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεπιπζεί κε λεξό. Οη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη κε 

νηλόπλεπκα 70%. 

2. Επηθάλεηεο εκθαλώο κνιπζκέλεο κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξέζθν 

δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 5,25% ζε αλαινγία 1 πξνο 4 πνπ ζα παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα 10 ιεπηά 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεπιπζεί κε λεξό. 

 

Οδηγίερ για ειδικέρ ομάδερ επαγγελμαηιών 

 

Σ. Δπαγγελμαηίερ ςγείαρ 

Σ1. ΝΔΚΡΟΘΑΛΑΜΟ 

ΣΤ1.1. Εθαξκνγή εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, αδηάβξνρε ξόκπα ή πιαζηηθή πνδηά 

πάλσ από ξόκπα πνπ δελ είλαη αδηάβξνρε, κάζθα FFP2). Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή αζπίδα 

πξνζώπνπ όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο εθηίλαμεο βηνινγηθώλ πγξώλ. 

ΣΤ1.2. Αθαίξεζε ζσιήλσλ, παξνρεηεύζεσλ, θαζεηήξσλ από ην λεθξό ζώκα. Θδηαίηεξε πξνζνρή 

απαηηείηαη θαηά ηελ αθαίξεζε ελδναγγεηαθώλ θαζεηήξσλ θαη άιισλ αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ  θαη άκεζε 

απόξξηςε ζην εηδηθό θίηξηλν δνρείν. 

ΣΤ1.3. Απνιύκαλζε θαη θάιπςε ηξαπκάησλ, ηνκώλ, εθδνξώλ κε αδηάβξνρν επίδεζκν. 

ΣΤ1.4. Αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο ζε αλζεθηηθό, αδηάβξνρν, πιαζηηθό ζάθν κε θεξκνπάξ 

θαη πάρνο όρη κηθξόηεξν από 150κm. Σηε ζπλέρεηα ην λεθξό ζώκα ηνπνζεηείηαη ζε δεύηεξν ζάθν εηδηθό 

γηα ηε κεηαθνξά λεθξνύ ν νπνίνο θιείλεη εξκεηηθά, δελ αλνίγεη μαλά θαη δελ αθαηξείηαη. Η επηθάλεηα 

ηνπ δεύηεξνπ ζάθνπ θαζαξίδεηαη κε δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 5,25% ζε αλαινγία 1 πξνο 4 θαη 

αθήλεηαη λα ζηεγλώζεη ζηνλ αέξα.  

ΣΤ1.5. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. Αθνινπζεί εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. 

 

Σ2. Καθαπιζμόρ/ απολύμανζη πεπιβάλλονηορ 

1. Απνθπγή ηνπνζέηεζεο επηπιένλ ηκαηηζκνύ ζην λεθξό ζώκα. 

2. Ο πξνεγνύκελνο ηκαηηζκόο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθό ζάθν ζπιινγήο κνιπζκαηηθώλ πιηθώλ. 

3. Τα εξγαιεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε απνζηείξσζε. 

4. Όιεο νη δπλεηηθά κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξέζθν δηάιπκα νηθηαθήο 

ρισξίλεο  5,25% ζε αλαινγία 1 κέξνο ρισξίλεο/49 κέξε λεξνύ πνπ ζα παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα 15-

30 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεπιπζεί κε λεξό. Οη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη κε 

νηλόπλεπκα 70%. 
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5. Επηθάλεηεο εκθαλώο κνιπζκέλεο κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξέζθν 

δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 5,25% ζε αλαινγία 1 πξνο 4 πνπ ζα παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα 10 ιεπηά 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεπιπζεί κε λεξό. 

 

Ε. ΝΔΚΡΟΣΟΜΔΙΟ 

Ε1. Γενικέρ οδηγίερ διασείπιζηρ νεκπών ζωμάηων 

Γιασείπιζη νεκπού ζώμαηορ 

Ζ1.1 Τα λεθξά ζώκαηα πνπ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά ηνπνζεηνύληαη ζε 

πιαζηηθό ζάβαλν.  

Ζ1.2 Τα λεθξά ζώκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε ζάιακν κε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 4 νC. 

Ζ1.3  Όια ηα λεθξά ζώκαηα δπλεηηθά κπνξεί λα είλαη κνιπζκαηηθά. Με ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

κεηάδνζεο επηβεβαησκέλνπ ή όρη κεηαδνηηθνύ λνζήκαηνο, ε δηαρείξηζε ησλ λεθξώλ ζσκάησλ πξέπεη 

λα γίλεηαη πάληα κε απζηεξή ηήξεζε ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Καθαπιζμόρ /απολύμανζη πεπιβάλλονηορ 

Ζ1.4 Ο λεθξνηνκηθόο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη θαζαξόο θαη λα έρεη επαξθή αεξηζκό θαη θσηηζκό. Οη 

επηθάλεηεο θαη ηα εξγαιεία πξέπεη λα είλαη από πιηθά πνπ απνιπκαίλνληαη εύθνια. 

Ζ1.5 Απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ή λεξνύ. Απνθπγή επαθήο ησλ ρεξηώλ κε ην 

ζηόκα ή ηε κύηε 

Ζ1.6 Απνθπγή ηνπνζέηεζεο επηπιένλ ηκαηηζκνύ ζην λεθξό ζώκα. Ο πξνεγνύκελνο ηκαηηζκόο πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθό ζάθν ζπιινγήο κνιπζκαηηθώλ πιηθώλ. 

Ζ1.7 Όια ηα πιηθά πνπ ζα απνξξηθζνύλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ εηδηθό θάδν ησλ κνιπζκαηηθώλ 

απνβιήησλ. Τν πξνζσπηθό πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηελ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ 

πξέπεη λα εθαξκόδεη ηνλ αηνκηθό πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό. 

Ζ1.8 Ελδεδεηγκέλνο θαζαξηζκόο / απνιύκαλζε επηθαλεηώλ, εξγαιείσλ, ηξνρειάησλ. 

 

Ε2. Δπιππόζθεηερ οδηγίερ διασείπιζηρ νεκπών ζωμάηων από λοίμωξη από νέο κοποναϊό 2019-

nCoV 

Ζ2.1 Σε πεξίπησζε λεθξνύ ιόγσ πηζαλήο, ύπνπηεο ή επηβεβαησκέλεο ινίκσμεο από λέν θνξνλατό 

2019-nCoV η νεκποηομή ππέπει να αποθεύγεηαι. Εάλ θξηζεί απαξαίηεην λα γίλεη πξέπεη λα:  

 δηελεξγεζεί από εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό ζηελ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε κεηάδνζεο ηνπ παζνγόλνπ. 

 παξαβξίζθεηαη ζηνλ λεθξνηνκηθό ζάιακν ν κηθξόηεξνο δπλαηόο αξηζκόο αηόκσλ. 

 εθαξκόδεηαη απνιύκαλζε ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο κε δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 5.25% ζε 

αλαινγία 1/49. Σηε ζπλέρεηα ην λεθξό ζώκα ηνπνζεηείηαη ζε αλζεθηηθό, αδηάβξνρν, πιαζηηθό 

ζάθν κε θεξκνπάξ θαη πάρνο όρη κηθξόηεξν από 150κm. Σηε ζπλέρεηα ην λεθξό ζώκα 

ηνπνζεηείηαη ζε δεύηεξν ζάθν εηδηθό γηα ηε κεηαθνξά λεθξνύ ν νπνίνο θιείλεη εξκεηηθά, δελ 

αλνίγεη μαλά θαη δελ αθαηξείηαη. 

 ε επηθάλεηα ηνπ δεύηεξνπ ζάθνπ θαζαξίδεηαη κε δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 5,25% ζε 

αλαινγία 1 πξνο 4 θαη αθήλεηαη λα ζηεγλώζεη ζηνλ αέξα.  

Ζ2.2 Είλαη απαξαίηεην ηα λεθξά ζώκαηα πνπ παξαπέκπνληαη ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή ππεξεζία από 

ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο, λα ζπλνδεύνληαη από όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη 

ηδηαίηεξα από αλαιπηηθό ηζηνξηθό.  

 

 

Ζ. ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΔΛΔΣΩΝ 

      Ζ1  Γενικέρ οδηγίερ διασείπιζηρ νεκπών ζωμάηων 
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      Γιασείπιζη νεκπού ζώμαηορ 

 Απνθπγή άκεζεο επαθήο κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά ηνπ λεθξνύ ζώκαηνο.  

 Εθαξκνγή κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, αδηάβξνρε πνδηά, κάζθα, 

πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή αζπίδα πξνζώπνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

εθηίλαμεο).  

 Κάιπςε ηξαπκάησλ, ηνκώλ, εθδνξώλ κε αδηάβξνρν επίδεζκν. 

 Απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ή λεξνύ. Απνθπγή επαθήο ησλ ρεξηώλ 

κε ην ζηόκα ή ηε κύηε. 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή. Αθνινπζεί εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. 

 

Καθαπιζμόρ / απολύμανζη πεπιβάλλονηορ 

 Επάξθεηα κε απνζηεηξσκέλσλ γαληηώλ, αηνκηθνύ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, 

αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ, θαη άιισλ απνιπκαληηθώλ όπσο επίζεο θαη νηθηαθήο 

ρισξίλεο. 

 Όια ηα πιηθά πνπ ζα απνξξηθζνύλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ εηδηθό θάδν ησλ 

κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ. 

 Ο εκθαλώο ιεξσκέλνο ηκαηηζκόο κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά πιέλεηαη ζην πιπληήξην 

ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 70ν C. Ελαιιαθηηθά ηνπνζεηείηαη ζε θξέζθν δηάιπκα νηθηαθήο 

ρισξίλεο 5.25% θαη ζε αλαινγία 1/49 γηα ηξηάληα ιεπηά πξηλ ην πιύζηκν. 

 Όιεο νη δπλεηηθά κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξέζθν δηάιπκα 

νηθηαθήο ρισξίλεο  5,25% ζε αλαινγία 1 κέξνο ρισξίλεο/49 κέξε λεξνύ πνπ ζα 

παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα 15-30 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεπιπζεί κε λεξό. Οη 

κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη κε νηλόπλεπκα 70%. 

 Επηθάλεηεο εκθαλώο κνιπζκέλεο κε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 

κε θξέζθν δηάιπκα νηθηαθήο ρισξίλεο 5,25% ζε αλαινγία 1 πξνο 4 πνπ ζα παξακείλεη 

ζηελ επηθάλεηα 10 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα μεπιπζεί κε λεξό. 

 

 Ζ2. Δπιππόζθεηερ οδηγίερ διασείπιζηρ νεκπών ζωμάηων από λοίμωξη από νέο          

κοποναϊό 2019-nCoV 

   Απαγνξεύεηαη θάζε αηζζεηηθή παξέκβαζε ή ηαξίρεπζε ζην ζώκα ηνπ λεθξνύ. 
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