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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ   & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Αθήνα, 23/01/2020  
Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4133  

Πληροφορίες:  Ο. Παντελά
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19 
Ταχ. Κώδικας: 101 87 
Τηλέφωνο: 2132161325 
FAX: 2132161907 
Email:    ddy@moh.gov.gr 

ΠΡΟΣ:   Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων 
Γρ. Υπουργού 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 – Μαρούσι 
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι σχολικές 
μονάδες ευθύνης σας) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΘΕΜΑ: «Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της  γρίπης στις  

Σχολικές Μονάδες  και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» 

Σχετ.:  
1. Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα. 
2. Η με αρ. πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69903 Εγκύκλιος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής
Περιβάλλοντος με θέμα: «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2019-2020 – Αντιγριπικός 
Εμβολιασμός» ΑΔΑ: ΨΩΥΕ465ΦΥΟ-ΠΓΒ. 

Με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της εποχικής γρίπης, έχει ξεκινήσει η 

περίοδος αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Τονίζεται εκ νέου η 

σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη 

γρίπη.  

Κατά την τρέχουσα περίοδο η δραστηριότητα της γρίπης κυμαίνεται στα αναμενόμενα 

για την εποχή επίπεδα, θα πρέπει όμως για προληπτικούς λόγους να λαμβάνονται μέτρα 

προφύλαξης. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε εγκύκλιο με οδηγίες προς εφαρμογή και 

παρακαλούμε όπως την αποστείλετε   σε όλες τις   Σχολικές Μονάδες   καθώς και λοιπούς 

φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ
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Σκοπό της εγκυκλίου αυτής αποτελεί η ενημέρωση  των εργαζομένων, των παιδιών  των 

σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, όλων των Φροντιστηρίων  και 

γενικότερα των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας σε ό,τι αφορά τα 

συμπτώματα της γρίπης,  τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος 

και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού. 

Α. Κλινική συμπτωματολογία  της γρίπης   

Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει: 

 Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 38ο C) και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: 

 Βήχα 

 Πονόλαιμο  

 Μυαλγίες  

 Συνάχι  

 Πονοκέφαλο  

 Ρίγος  

 Αίσθημα κόπωσης 

 Διάρροια και εμέτους   

Τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων  που 

παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να 

παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες  διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο 

μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.  

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς και τα άτομα που ασχολούνται 

με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση 

συμπτωμάτων γρίπης, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω πριν τα στείλουν στο 

σχολείο και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνουν. 

ΑΔΑ: ΨΠΗΗ465ΦΥΟ-ΑΒΕ
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