ΑΔΑ: ΨΖ82ΟΡΕΠ-ΖΕΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Θεσσαλονίκη, 16/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 51488

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων
Πληροφορίες: Μαβίδου Φ., Μαλισιόβας Κ.
Τηλέφωνο : 2313 305230, -243
E-mail:
tyae@3ype.gr , phd1@3ype.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 2077
ΘΕΜΑ: «Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών
Ελλάδος»
Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) έχοντας υπόψη::
1. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και ιδίως των περ. α’ και β’ της παρ. 2 και της περ. α’
της παρ. 4 αυτού.
2. Τηνυπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.51358 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3437/14.08.2020), σχετικά με την επιβολή του
μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας
ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, όπως έχει αντικατασταθεί
και ισχύει.
3. Τηνυπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.53080Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3611/29.8.2020), σχετικά με την επιβολή του μέτρου
του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19, σε αντικατάσταση της ανωτέρω σχετ.-2 Κ.Υ.Α.,
όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
4. Τηνυπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.56435 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3958/15.09.2020), σε αντικατάσταση της ανωτέρω
σχετ.-3 Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία (άρθρο 20 παρ. 5):“όλοι οι εργαζόμενοι Μ.Φ.Η. που
επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την επάνοδό τους στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο
για κορωνοϊόCOVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές της χώρας είτε από ιδιωτικά
εργαστήρια…Tα δύο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζόμενους
Μ.Φ.Η., οι οποίοι προσλαμβάνονται το πρώτον μετά τη δημοσίευση της παρούσας ώστε
τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48)ώρες πριν την ανάληψη καθηκόντων τους να έχουν υποβληθεί
υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊόCOVID-19. Με απόφαση του
Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόποκάθε
Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της,ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς
πρωτοβάθμιαςφροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιοςφορέας, όπως υγειονομικές
δομές περιφερειών, όπουμπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για
κορωνοϊό COVID-19”.
5. Την υπ.αριθμ.Γ3α,β/Γ.Π.οικ.55378/09.09.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία (Ενότητα Β, παρ.2): “Πραγματοποίηση υποχρεωτικού
μοριακού ελέγχου στους εργαζόμενους των στεγαστικών δομών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που
επιστρέφουν από άδεια σύμφωνα με την ανωτέρω σχετ.3. απόφαση. Ο σχετικός έλεγχος αφορά και
στους εργαζόμενους των Κλινικών- μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών.”
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6. Την υπ.αριθμ.1810/45510/18.09.2020 (ΑΔΑ 6ΩΞΡΟΡΕΠ-Γ00) Απόφαση Διοικητή της 3ης ΥΠΕ, περί
ορισμού Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για
τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών- μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.
7. Την υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’/4259/30.09.2020): «Παράταση ισχύος της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3958).», σύμφωνα με την οποία η ισχύς της ανωτέρω σχετ. -4 Κ.Υ.Α.,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 12.10.2020.
8. Την υπ’αριθμ. 1982/49226/6.10.2020 Απόφαση Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), σχετικά με
παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 1810/45510/18.09.2020 (ΑΔΑ 6ΩΞΡΟΡΕΠ-Γ00) Απόφαση Διοικητή
της 3ης ΥΠΕ.
9. Την υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’/ 4484/11.10.2020): «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19», η οποία αντικαθιστά από την έναρξη της ισχύος της την υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 Κ.Υ.Α. (ανωτέρω σχετ.-4), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
παρατάθηκε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Η δειγματοληψία στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, προκειμένου να γίνει η
διαγνωστική εξέταση για κορωνοϊόCOVID-19 με τη μέθοδο PCR, στις κάτωθι περιπτώσεις εργαζομένων:
α) εργαζόμενοι Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια πέντε (5) ημερών
β) νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
γ) εργαζόμενοι των Κλινικών- μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος, που επιστρέφουν
από άδεια,
δύναται να πραγματοποιείται δωρεάν, στο σύνολο των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας), καθώς και στα Κέντρα Υγείας που αναφέρονται παρακάτω ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Π.Ε.
Θεσσαλονίκης

Π.Ε. Πιερίας

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΚΥ Ευόσμου
Τ.Ι. Αμπελοκήπων
ΚΥ Χαλάστρας
ΚΥ Λαγκαδά
ΚΥ Κουφαλίων
ΚΥ Διαβατών
Γ.Ν. Κατερίνης
ΚΥ Κατερίνης
ΚΥ Αιγινίου
ΚΥ Λιτοχώρου
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Π.Ε. Ημαθίας

Π.Ε. Πέλλας

Π.Ε. Κοζάνης

Π.Ε. Καστοριάς
Π.Ε. Γρεβενών
Π.Ε. Φλώρινας

Γ.Ν. Ημαθίας
Γ.Ν. Βέροιας
Γ.Ν. Νάουσας
Κ.Υ. Βέροιας
Κ.Υ. Αλεξάνδρειας
Γ.Ν. Πέλλας
ΓΝ Έδεσσας
ΓΝ Γιαννιτσών
Κ.Υ. Γιαννιτσών
Κ.Υ. Άρνισσας
Κ.Υ. Αριδαίας
Κ.Υ. Κρύας Βρύσης
Γ.Ν. Κοζάνης
Γ.Ν. Πτολεμαΐδας
Κ.Υ. Κοζάνης
Κ.Υ. Σερβίων
Κ.Υ. Σιάτιστας
Κ.Υ. Τσοτυλίου
Γ.Ν. Καστοριάς
Κ.Υ. Άργους Ορεστικού
Γ.Ν. Γρεβενών
Κ.Υ. Δεσκάτης
Γ.Ν. Φλώρινας
Κ.Υ. Αμυνταίου

Η εξέταση θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης των Υπευθύνων Μονάδων/ Κλινικών από τις
οποίες προέρχονται οι ανωτέρω εργαζόμενοι, με τη Διοίκηση των Νοσοκομείων ή τους Υπευθύνους
Επιστημονικής Λειτουργίας των αναφερόμενων Μονάδων ΠΦΥ, προκειμένου να καθορίζεται ο αριθμός
των ατόμων που δύναται να εξυπηρετηθεί ημερησίως.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 3ης ΥΠΕ, καθώς και στις ιστοσελίδες των
Νοσοκομείων αρμοδιότητας της.

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)
Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
Κοινοποίηση:
ης
 Διοικητές Νοσοκομείων της 3 Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)
 Υπεύθυνοι Επιστημονικής Λειτουργίας αναφερόμενων Κέντρων Υγείας
Εσωτερική Διανομή:
ης
 Υποδιοικητές 3 ΥΠΕ (Μακεδονίας)
ης
 Δ/νση Πληροφορικής 3 ΥΠΕ (Μακεδονίας)
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