
 

     

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

    

Θέμα: «Σωματείο Εργαζομένων Πα.Γ.Ν.Η: Ανάγκη Καραντίνας όλων των 

εργαζομένων που έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα» 

 

Το Σωματείο Εργαζομένων του Πα.Γ.Ν.Η, καταγγέλλει πως είναι ανεπαρκέστατα τα 

πρωτόκολλα διαχείρισης κρουσμάτων-υγειονομικών και των επαφών τους και αναφέρεται 

χαρακτηριστικά στο γεγονός πως «δεν βγήκε σε καραντίνα κανείς από τους εργαζόμενους 

που δουλεύουν μαζί με τη μαία, η οποία διαγνώσθηκε πρόσφατα θετική στον SARS-CoV-

2, με τη δικαιολογία ότι δεν αποτελούν επαφές με υψηλού κινδύνου έκθεση, από τη στιγμή 

που φορούσαν απλές μάσκες. Ακόμη και όσοι θα υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο, θα 

συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι να κάνουν το τεστ πριν ακόμη βγει το αποτέλεσμα.» 

 

Σύμφωνα με το Σωματείο, η αιτία που δεν βγαίνουν σε καραντίνα όσοι έχουν έρθει σε 

επαφή με κρούσμα είναι οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, που δεν επιτρέπουν την 

απουσία έστω 2-3 εργαζομένων για λίγες μέρες καθώς κάτι τέτοιο θα διαταράξει 

σημαντικά τη λειτουργία των τμημάτων. Αν στην ήδη υφιστάμενη υποστελέχωση 

προστεθούν τυχόν αναρρωτικές άδειες, οι άδειες ευπαθών ομάδων ή οι άδειες ειδικού 

σκοπού το πρόβλημα γιγαντώνεται, με τον ΕΟΔΥ να προσαρμόζει τις επιστημονικές 

οδηγίες στις συνθήκες υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα, ακόμη και μετά από υψηλού 

κινδύνου έκθεση υγειονομικού συνιστάται μονάχα 7ήμερη καραντίνα, ενώ «συνιστάται 

παραμονή στην εργασία εργαζόμενου που φορούσε μόνο απλή (όχι υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας) μάσκα χωρίς οφθαλμική προστασία, γάντια, ποδιά κατά τη 

στενή επαφή με κρούσμα που δεν φορούσε μάσκα.» 

 

Μάλιστα με δεδομένο πως τα Μέσα Ατομικής Προστασίας εξακολουθούν να μην είναι 

επαρκή σε αριθμό, οι εργαζόμενοι, στα διαλείμματά τους, βγάζουν τη μάσκα για να 

καταναλώσουν τροφή ή νερό, και αναγκαστικά βάζουν ξανά την ίδια, την οποία και 

διατηρούν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους, ανεξάρτητα αν αυτή έχει υγρανθεί και 
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επομένως δεν είναι και τόσο ασφαλής και η ανακοίνωσή τους καταλήγει πως «Δεν είναι 

εξάλλου τυχαίο ότι ήδη έχουν προσβληθεί από COVID-19 πάνω από 600 υγειονομικοί 

πανελλαδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.» 

 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την καταγγελία και το περιεχόμενο αυτής; 

 

2.  Αν ναι, τι ενέργειες έχουν γίνει για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων; 

 

3. Για ποιο λόγο δεν μπήκαν σε καραντίνα όσοι ήρθαν σε επαφή με τη μαία; 

 
4. Ποιες είναι οι επαφές υψηλού κινδύνου; 

 
5. Η 7ήμερη καραντίνα όσων εργαζομένων σε νοσοκομεία έχουν έρθει σε επαφή με 

κρούσμα είναι επαρκής από ιατρικής άποψης; 

 
6. Αν ναι, τότε γιατί στον υπόλοιπο πληθυσμό ορίζεται 14ήμερη καραντίνα; 

 
7. Υποβάλλονται σε μοριακά τεστ όλες οι επαφές κρουσμάτων; 

 
8. Υπάρχει πρόβλεψη για μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ εργαζομένων σε δομές 

υγείας σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το βαθμό έκθεσης; 

 
9. Θα ενισχυθούν ποσοτικά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας; 

 
10. Δεδομένου πως το φετινό χειμώνα εκτός της γρίπης H1N1 υπάρχει και ο covid-19 

υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




