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Πρωτόκολλο Λειτουργίας Συγκεντρώσεων Κοινοτήτων Ανιχνευτών 
 
Μπορούν να λειτουργούν με υπαίθριες συγκεντρώσεις οι Κοινότητες Ανιχνευτών. Ταυτόχρονα για 
κάθε συγκέντρωση θα πρέπει να ορίζεται Βαθμοφόρος Υπηρεσίας Υγείας (ΒΥΥ) ο οποίος θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι: 
 
Υπάρχουν διαθέσιμα ικανοποιητικά αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης και μάσκες. 
 
Στους χώρους των αιθουσών του Συστήματος, δεν θα εισέρχονται πέραν του προβλεπόμενου από 
τα διατάγματα αριθμό ατόμων. Κατά τη διάρκεια που άτομο θα ευρίσκεται εντός της αίθουσας θα 
πρέπει να φέρει προστατευτική μάσκα, γάντια και θα πρέπει κατά την είσοδό του να απολυμάνει τα 
χέρια του. 
 
Στο χώρο της τουαλέτας υπάρχουν κατάλληλα αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, προστατευτικές 
μάσκες, χάρτινα καλύμματα καθίσματος τουαλέτας, αρκετό σαπούνι και τρεχούμενο νερό και 
σακούλια σφραγιζόμενα μιας χρήσης. Η χρήση της τουαλέτας θα γίνεται με απολύμανση πριν και 
μετά τη χρήση και με τη χρησιμοποίηση του χάρτινου καθίσματος. Στο τέλος θα τοποθετούνται το 
χάρτινο σκέπασμα, τα γάντια μιας χρήσης και ότι άλλο χρησιμοποιηθεί σε σακούλι που θα κλείνει 
αεροστεγώς και θα τοποθετείται σε σχετικό μεγάλο σακούλι απορριμάτων το οποίο, με ευθύνη του 
βαθμοφόρου υπηρεσίας υγείας, θα πετάγεται στα σκουπίδια μετά το τέλος της συγκέντρωσης. 
 
Οι συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις θα πρέπει να ευρίσκονται συνεχώς σε απόσταση όχι μικρότερη 
των δύο (2) μέτρων ο ένας από τον άλλο.  
 
Οι συμμετέχοντες εν’ όσο χρησιμοποιούν καθίσματα (σκαμνάκια ή καρέκλες) δεν ανταλλάζουν τις 
θέσεις μεταξύ τους, αυτά δε τοποθετούνται με τρόπο που να απέχουν τουλάχιστον δύο (2) μέτρα 
μεταξύ τους. 
 
Ο κάθε προσερχόμενος φέρει μαζί του το δικό του πόσιμο νερό που θα χρησιμοποιήσει καθώς επίσης 
και οτιδήποτε φαγώσιμο. Δεν προσφέρεται πόσιμο νερό ή οτιδήποτε φαγώσιμο κατά τη 
συγκέντρωση.   
 
Κατά την προσέλευση των συμμετεχόντων, με ευθύνη του ΒΥΥ, γίνεται θερμομέτρηση των 
προσερχομένων διασφαλίζοντας τις κανονικές θερμοκρασίες των ατόμων.  
 
 
Γενικά Θέματα: 
 
Γίνεται συχνή και συστηματική απολύμανση επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά όπως τα 
πόμολα, τα γραφεία, τα έπιπλα, οι βρύσες και όποια άλλη επιφάνεια χρησιμοποιηθεί (ευθύνη Α.Σ.). 
 
Υπάρχουν διαθέσιμα ικανοποιητικά αντισηπτικά (περιεκτικότητας τουλάχιστον 70% αλκοόλης), 
γάντια μιας χρήσης και μάσκες (ευθύνη ΒΥΥ). 
 
Στους χώρους των αιθουσών του Συστήματος, δεν θα εισέρχονται πέραν του προβλεπόμενου από 
τα διατάγματα αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια που άτομο θα ευρίσκεται 
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εντός της αίθουσας θα πρέπει να φέρει προστατευτική μάσκα, γάντια και θα πρέπει κατά την είσοδό 
του να απολυμάνει τα χέρια του (ευθύνη Αρχηγού Τμήματος). 
 
Γίνεται τοποθέτηση αφισών/οδηγιών ατομικής υγιεινής και σήμανσης για τήρηση αποστάσεων στο 
χώρο του Συστήματος.  
 
 
Οι Επισκέψεις Τρίτων: 
 
Θα πρέπει να αποφεύγονται εκτός από συγκεκριμένα άτομα που έχουν καθορισμένη εργασία στο 
χώρο και μετά από έκκριση του Α.Σ. 
 
Οι γονείς και επισκέπτες να μην εισέρχονται στο χώρο του Συστήματος εκτός και αν προηγουμένως 
έχουν ενημερώσει τον Α.Σ. και τους έχει δοθεί σχετική έγκριση. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη συνάντησης με τον Α.Σ., τότε αυτή πραγματοποιείται μετά από 
προηγούμενη συνεννόηση με τον ίδιο, σε ανοικτό χώρο και τηρείται η απόσταση ασφαλείας. 
   
Σε κάθε προσερχόμενο επισκέπτη στον οποίο έχει δοθεί σχετική άδεια, γίνεται θερμομέτρηση και 
διασφαλίζεται η κανονική θερμοκρασία (ευθύνη ΒΥΥ). 
 
Τηρείται ειδικό παρουσιολόγιο και ημερολόγιο επαφών επισκεπτών με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο 
επικοινωνίας. 
 
 
Μεθοδολογία Κλάδου Ανιχνευτών 
 
Για την εφαρμογή και τήρηση του πρωτοκόλλου αλλά και των προνοιών των Διαταγμάτων και την 
εφαρμογή των σχετικών οδηγιών, καλό θα είναι να λειτουργούν οι προβλεπόμενες από την 
μεθοδολογία του Κλάδου Ανιχνευτών Ομάδες Εργασίας.  
 
 
 
 
 


