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ΑΠΟΦΑΣΗ 1810
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. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου πρώτου 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.
β) Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ
90/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α’/2020), και ιδίως της
περ. γ’ της παρ. 1 αυτού.
γ) Της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ51358 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 κορωνοϊού COVID-19, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
δ) Της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.53080 Κ.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 κορωνοϊού COVID-19, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
ε)Της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.56435 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3958/15.09.2020), σε αντικατάσταση της ανωτέρω
σχετ.-δ ΚΥΑ, 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 κορωνοϊό COVID-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 κορωνοϊό COVID-19. Με απόφαση του Διοικητή κάθε
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και
των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές
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περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό
COVID-19”.
2. 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.”
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Η δειγματοληψία στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος προκειμένου να γίνει η
διαγνωστική εξέταση για κορωνοϊό COVID-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.
δύναται να πραγματοποιείται δωρεάν, στο σύνολο των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας), καθώς και στα Κέντρα Υγείας Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Πύλης Αξιού και Τοπικό Ιατρείο
Αμπελοκήπων, κατόπιν συνεννόησης των Υπευθύνων Μονάδων/ Κλινικών από τις οποίες προέρχονται
οι ανωτέρω εργαζόμενοι, με τη Διοίκηση των Νοσοκομείων ή τους Υπευθύνους Επιστημονικής
Λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Τοπικό Ιατρείο), προκειμένου να καθορίζεται ο
αριθμός των ατόμων που δύναται να εξυπηρετηθεί ημερησίως.
2. Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο -1- ισχύουν μέχρι τις 30.9.2020.
3. 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 ΚΥ Ευόσμου,
Θεσσαλονίκης, Πύλης Αξίου και ΤΙ Αμπελοκήπων
Εσωτερική Διανομή:
ης
 Υποδιοικητές 3 ΥΠΕ (Μακεδονίας)
ης
 Δ/νση Πληροφορικής 3 ΥΠΕ (Μακεδονίας)
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