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Προϋποθέσεις εισόδου για ασθενείς & συνοδούς στο νοσοκομείο λόγω των 

εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

 

Σχετ.1) ΦΕΚ 2883/B/29-04-2023 ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 29/05/2023 

 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΙ 

Υποχρεωτική Χρήση προστατευτικής 

μάσκας. 

Υποχρεωτική Χρήση προστατευτικής 

μάσκας. 

Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι 

(1,5) μέτρου. 

Επιτρέπεται ένας συνοδός/ 

επισκέπτης ανά ασθενή. 

Ασθενείς που προσέρχονται στα 

εξωτερικά ιατρεία για εξέταση δεν 

υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για 

κορωνοϊο COVID-19. 

Για τους παιδιατρικούς ασθενείς 

επιτρέπονται έως δύο (2) συνοδοί. 

 

Ασθενείς που προσέρχονται για 

επεμβατική πράξη ή για εξέταση που 

ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα 

υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο 

(rapid test 24 ωρών).  

Εξαιρούνται ασθενείς που 

προσέρχονται για έκτακτα περιστατικά. 

Οι πλήρως εμβολιασμένοι και 

νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, 

συνοδοί ασθενών εξωτερικών ιατρείων, 

δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο. 

Οι μη εμβολιασμένοι ή μη 

νοσήσαντες συνοδοί ασθενών 

εξωτερικών ιατρείων υπόκεινται σε 

εργαστηριακό έλεγχο (Rapid test) εντός 

24 ωρών πριν την είσοδο τους. 

 

Ασθενείς που εισάγονται – 

νοσηλεύονται υπόκεινται σε  

υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο ως 

ακολούθως:  

- Όσοι εισάγονται με τακτικό 

εισιτήριο προσέρχονται με rapid 

test που διενεργήθηκε έως 24 

ώρες πριν την 

προγραμματισμένη εισαγωγή. 

 

Οι συνοδοί νοσηλευομένων ασθενών, 

ανεξαρτήτως της κατάστασης 

εμβολιασμού ή νόσησης, υπόκεινται σε 

εργαστηριακό έλεγχο rapid test εντός 

24 ωρών πριν την είσοδο τους. O 

εργαστηριακός έλεγχος 

επαναλαμβάνεται ανά 3 ημέρες.  

Εξαιρούνται οι συνοδοί σε επείγοντα 

περιστατικά 

- Όσοι εισάγονται εκτάκτως 

υπόκεινται άμεσα σε rapid test  

- Και στις δυο περιπτώσεις ο 

έλεγχος επαναλαμβάνεται με 

rapid test ανά 7 ημέρες. 

 

Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και 

φαρμακοϋπαλλήλων σε νοσοκομεία 

επιτρέπεται μόνο για πλήρως 

εμβολιασμένους ή νοσήσαντες με την 

προϋπόθεση της υποχρεωτικής επίδειξης 

βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 

ελέγχου (rapid test), πριν την επίσκεψη 

τους. 

-     Ασθενείς που εισάγονται με 

εισιτήριο μίας (1) ημέρας υπόκεινται σε 

επαναλαμβανόμενο έλεγχο με rapid test 

ανά 48 ώρες, για κάθε ημέρα, που 

εισάγονται. 

 

 

Είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης κατανόηση και τήρηση των 
οδηγιών, από τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου και εν γένει όλους τους 

υπαλλήλους, προκειμένου να περιοριστεί και να εξαλειφθεί ο 

κίνδυνος μόλυνσης και διασποράς ειδικά στο νοσοκομείο μας το 
οποίο είναι κατά βάση Μαιευτήριο, Γυναικολογικό και Παιδιατρικό 

Κέντρο.  
 


