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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

(Y.A.) 
 
B΄1. ΣΚΟΠΟΣ 
Aπολύµανση είναι η διαδικασία αφαίρεσης ή εξουδετέρωσης επικίνδυνων ουσιών 
από θύµατα, προσωπικό διάσωσης και εξοπλισµό για να προληφθεί η διάδοση της 
µόλυνσης. Οι κίνδυνοι των µολυσµένων και η ασφάλεια του προσωπικού διάσωσης 
θα καθορίσουν πόσο πολύπλοκες θα είναι οι διαδικασίες απολύµανσης σε ένα 
περιστατικό µε Χ.Β.Ρ.Π. ουσίες. Ο πρωταρχικός στόχος της υποοµάδας 
απολύµανσης (Υ.Α.) είναι η αποφυγή προσβολής ή µετάδοσης της µόλυνσης σε 
τρίτους ή εξοπλισµούς έξω από την καυτή και θερµή ζώνη.

Β΄2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Η διαθεσιµότητα των πόρων, η ποσότητα του υλικού και το είδος της µόλυνσης θα 
καθορίσουν τον τύπο της απολύµανσης που απαιτείται. Ωστόσο, το θέµα δεν είναι 
τόσο ποια µέθοδος θα χρησιµοποιηθεί, όσο πώς και πότε θα χρησιµοποιηθεί. Οι 
χηµικές ουσίες θα πρέπει να αποµακρύνονται εντελώς και το συντοµότερο δυνατόν 
χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα διαθέσιµα µέσα.

Οι δύο βασικές µέθοδοι απολύµανσης είναι:

� Η απολύµανση υγρού τύπου, και 
� Η απολύµανση ξηρού τύπου.

Οι διαδικασίες απολύµανσης µπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις τεχνικές:

α. ∆ιάλυση 

β. Απορρόφηση 

γ. Χηµική αποσύνθεση 

δ. Αποµόνωση και διάθεση 

Αναλυτικά:
∆ιάλυση – ένα υγρό διάλυµα διαλύει τον παράγοντα µόλυνσης αραιώνοντάς τον στο 
διάλυµα, συνήθως νερό. Ο παράγοντας µόλυνσης πρέπει να είναι διαλυτός σε 
διάλυµα απολύµανσης. Μόνο το διάλυµα δεν είναι πολύ αποτελεσµατική µέθοδος 
απολύµανσης. Ωστόσο, αν χρησιµοποιηθεί γαλακτωµατοποιητής (σαπούνι), θα 
συγκρατήσει τον παράγοντα µόλυνσης, το σαπούνι δρα επιφανειακά διασπάει την 
ένταση επιφάνειας των µη-διαλυτών ουσιών (έλαια) και τους επιτρέπει να 
διασκορπιστούν σε ολόκληρη την ποσότητα νερού.

Απορρόφηση – είναι η διαδικασία χρήσης ενός υλικού, όπως άµµος, γη διατόµων ή
βερµικουλίτης, για την απορρόφηση ενός επικίνδυνου υγρού. Συνήθως, αυτή η
διαδικασία προορίζεται για τον καθαρισµό εξοπλισµού ή για τον περιορισµό του 
διασκορπισµού. Τα χηµικά που απορροφώνται από ξηρό υλικό διατηρούν την αρχική 
χηµική τους φύση αλλά γενικά ευκολότερη είναι η αντιµετώπιση ενός στερεού παρά 
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ενός υγρού. Η απορρόφηση είναι η διαδικασία που προτείνεται για την αποµάκρυνση 
καυστικών ουσιών από το δέρµα.

Χηµική Αποσύνθεση – είναι η αλλαγή της χηµικής δοµής του χηµικού. Ένα υγρό 
διάλυµα εξουδετερώνει τον παράγοντα µόλυνσης µέσω µιας χηµικής δράσης που 
απαλείφει ή εξουδετερώνει τις επιδράσεις του παράγοντα µόλυνσης. Ένα ασθενές 
όξινο διάλυµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξουδετέρωση ενός υλικού ισχυρής 
βάσης ή ένα διάλυµα αδύναµης βάσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να την 
εξουδετέρωση ενός ισχυρού οξέος. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξασφαλίζει την 
εξάλειψη όλων των κινδύνων. Ένα πολύ αραιωµένο λευκαντικό διάλυµα 0,5% 
(υποχλωριώδους νατρίου) είναι το συνιστώµενο υλικό χηµικής αποσύνθεσης για 
παθογόνες και καυστικές ουσίες στο δέρµα. Γενικά, η χηµική αποσύνθεση 
προβλέπεται για την απολύµανση του εξοπλισµού και όχι των ανθρώπων.

Αποµόνωση και ∆ιάθεση − είναι η διαδικασία αποµάκρυνσης επικίνδυνων υλικών 
για τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού και του προσωπικού διάσωσης. Οι 
τεχνικές διάθεσης περιλαµβάνουν απορρόφηση και επιτόπου συσκευασία του υλικού.
Το συσκευασµένο υλικό µεταφέρεται από εγκεκριµένους µεταφορείς στις 
εγκαταστάσεις διάθεσης που µπορεί να περιλαµβάνουν κλιβάνους ή ειδικές 
τοποθεσίες απόρριψης.

Β΄3. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Η ζώνη απολύµανσης εγκαθίσταται στη θερµή περιοχή πλησίον του ορίου θερµής-
ψυχρής ζώνης αφού ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

� Τύπος της απολύµανσης που θα εφαρµοστεί 
� Καιρικές συνθήκες 
� ∆ιεύθυνση ανέµου (κατά τη φορά του ανέµου και όχι αντίθετα από αυτόν)
� Κλίση του εδάφους (εάν είναι δυνατόν ανηφορικά της καυτής ζώνης)
� Τοποθεσία αγωγών αποχέτευσης 
� Επιχειρησιακές δυνατότητες 
� Τοποθέτηση πυροσβεστικών οχηµάτων εάν απαιτηθεί χρήση ύδατος για 
υγρή απολύµανση 

� ∆υνατότητα ανεφοδιασµού και διάθεσης επιπλέον πόρων εάν απαιτηθεί 
� Προστασία του προσωπικού το οποίο µπορεί να χρειαστεί να ξεντυθεί, ως 

µέρος της διαδικασίας, σε ασφαλές σηµείο στην ψυχρή ζώνη 

Οι κυριότερες µέθοδοι απολύµανσης περιλαµβάνουν :

Πλύσιµο µε σαπουνόνερο

Το σαπουνόνερο µπορεί να καθαρίσει ή να καταστρέψει τα µικρόβια εάν 
δεν υπάρχουν διαθέσιµα διαλύµατα υποχλωριώδους ουσίας ή άλλες 
απολυµαντικές µέθοδοι. Επίσης το καθαρό νερό και το θαλασσόνερο υπό 
πίεση µε µάνικα µπορούν να καθαρίσουν χηµικά µικρόβια, µέσω αργής 
υδρολύσεως.

Ξέπλυµα µε νερό

Το ξέπλυµα µε µπόλικο νερό µπορεί να αποµακρύνει τον µολυσµατικό 
παράγοντα µε τη χρήση µάνικας απευθείας από πυροσβεστικό κρουνό ή



υδροφόρο πυροσβεστικό όχηµα. Ωστόσο η ροή του νερού πρέπει να είναι 
ελεγχόµενη και η θερµοκρασία του κατάλληλη έτσι ώστε να µην προκαλέσει 
υποθερµία στους ασθενείς.

∆ιαλύµατα υποχλωριώδους νατρίου

Χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικοί τύποι συνθέσεων υποχλωριούχων 
διαλυµάτων για την απολύµανση προσωπικού–θυµάτων και εξοπλισµού. Ένα 
υποχλωριούχο διάλυµα 0,5% για την απολύµανση του προσωπικού και ένα 
υποχλωριούχο διάλυµα 5% για το πλύσιµο του εξοπλισµού. Τα διαλύµατα 
πρέπει να είναι πρόσφατα και µόλις παρασκευασθούν πρέπει να τοποθετηθούν 
σε κατάλληλα δοχεία, τα οποία να είναι ευδιάκριτα µαρκαρισµένα για το 0,5% 
και 5% και να µεταφερθούν στην περιοχή απολύµανσης.



Β΄4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Οι διαδικασίες απολύµανσης περιλαµβάνουν τρία στάδια :
α. απολύµανση προσωπικού και του εξοπλισµού του 
β. απολύµανση περιπατητικών θυµάτων (πράσινοι)
γ. απολύµανση µη περιπατητικών (τραυµατιών)

Η διαδικασία στη §γ εκτελείται από εξειδικευµένο ιατρικό και παραϊατρικό 
προσωπικό των Υπηρεσιών Υγείας της Χώρας µας (βλ. Γενικό Σχέδιο Ξενοκράτης 
Κεφ.5, §8 των αρµοδιοτήτων Υπουργείου Υγείας), σε ξεχωριστό διάδροµο
απολύµανσης που έχει δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό (κίτρινοι και κόκκινοι). Η
παραλαβή των φορείων µε τους τραυµατίες από τα όρια καυτής–θερµής, η παροχή 
πρώτων βοηθειών ,η απολύµανσή τους καθώς και η µεταφορά τους µέχρι τα όρια της 
ψυχρής, γίνεται µε µέριµνα του προσωπικού του ΕΚΑΒ.

α. Απολύµανση προσωπικού και του εξοπλισµού του 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο κύριος σκοπός της διαδικασίας απολύµανσης είναι η αποµάκρυνση αρκετού 
ρυπογόνου-µολυσµατικού παράγοντα, ώστε να βγαίνει µε ασφάλεια το µέλος της 
οµάδας εισόδου από τον προστατευτικό εξοπλισµό του. Οι διαδικασίες απολύµανσης 
θα πρέπει να προσαρµόζονται στους συγκεκριµένους κινδύνους της τοποθεσίας και 
µπορεί να ποικίλουν σε πολυπλοκότητα και αριθµό βηµάτων ανάλογα µε το επίπεδο 
κινδύνου και την έκθεση του διασώστη στον κίνδυνο. Οι διαδικασίες απολύµανσης 
και οι µέθοδοι απολύµανσης του προσωπικού–προστατευτικού εξοπλισµού µπορεί να 
ποικίλλουν ανάλογα µε τη συγκεκριµένη ουσία, δεδοµένου ότι µια µέθοδος ή
διαδικασία µπορεί να µην είναι κατάλληλη για όλες τις ουσίες. Η απόφαση για 
υλοποίηση όλων ή µέρους των διαδικασιών απολύµανσης βασίζεται στην ανάλυση 
των εµπεριεχοµένων κινδύνων.

������ ������ �����µ����� 
Το αρχικό σχέδιο απολύµανσης υποθέτει ότι όλο το προσωπικό και ο

εξοπλισµός που φεύγει από την "Καυτή ζώνη" είναι µολυσµένο. Αυτό το σχέδιο 
βασίζεται σε ένα σενάριο «χειρότερης περίπτωσης» όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε το περιστατικό.

Τότε, οργανώνεται ένα σύστηµα για την απολύµανση προσωπικού, µε
πλύσιµο και ξέπλυµα, τουλάχιστον µία φορά, του χρησιµοποιούµενου 
προστατευτικού εξοπλισµού. Αυτό γίνεται σε συνδυασµό µε την αφαίρεση του 
προστατευτικού εξοπλισµού, αρχίζοντας µε το πιο µολυσµένο αντικείµενο που 
πλένεται και καθαρίζεται και προχωρώντας τέλος στο λιγότερο µολυσµένο 
αντικείµενο.

�ε���� ��µ��� �����µ����� 
Στολή προστασίας απολύµανσης

Το επίπεδο της στολής προστασίας για την απολύµανση του προσωπικού 
καθορίζεται από το ∆.Σ σε συνεννόηση µε τον επικεφαλή της απολύµανσης.



Επιλογή τοποθεσίας
Η ιδανική τοποθεσία απολύµανσης είναι ανηφορικά του περιστατικού,

λαµβάνοντας υπόψη θέµατα όπως πρόσβαση στον εξοπλισµό, διαθεσιµότητα νερού 
και απόσταση από περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως ρεύµατα και 
λίµνες. Η αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέµου µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα 
και να απαιτηθεί εκ νέου καθορισµός της περιοχής απολύµανσης κατά την 
λειτουργία. Το ∆.Σ πρέπει να περιµένει 15-20΄ πριν αποφασίσει εάν οι συνθήκες του 
ανέµου απαιτούν περαιτέρω αλλαγές, πριν αλλάξουν θέσεις. Εάν γίνει η αλλαγή, ο
χώρος απολύµανσης πρέπει να µετακινηθεί τουλάχιστον 75 µέτρα από τη φορά του 
ανέµου.

Μόλις οριστεί η περιοχή απολύµανσης, θα πρέπει να οριστεί µια περίµετρος 
αποµόνωσης, αυτή η περιοχή µπορεί να χρησιµοποιεί "ταινία σήµανσης" που θα 
ενηµερώνει τους εµπλεκόµενους για τον κίνδυνο και θα προσδιορίζει τον τόπο 
αναφοράς του µολυσµένου προσωπικού για απολύµανση.

Εγκατάσταση διαδρόµου περιορισµού µόλυνσης (∆ΠΜ):
Ο διάδροµος είναι µια περιοχή που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις 

δραστηριότητες απολύµανσης προκειµένου να περιοριστεί η πιθανότητα περαιτέρω 
µόλυνσης στον τόπο του περιστατικού.

Θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα διαδοχικών δεξαµενών ή σκηνών που 
βρίσκονται σε ειδικό όχηµα απολύµανσης. Ο ∆ΠΜ εγκαθίσταται εντός της 
θερµής ζώνης στα όρια θερµής και ψυχρή.

Αν απαιτείται ιατρική ή άµεση απολύµανση, δηµιουργείται µια παράλληλη 
γραµµή στην κοινή βρώµικη πλευρά, ενώ δηµιουργούνται και δύο ξεχωριστοί 
διάδροµοι απολύµανσης περιπατητικών: ένας για άνδρες και ένας για τις γυναίκες και 
τα παιδιά, ανάλογα µε τον αριθµό των θυµάτων. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάρα 
πολλοί περιπατητικοί δηµιουργείται ένας κοινός διάδροµος µαζικής απολύµανσης και 
τουλάχιστον ένας ελαστικός σωλήνας έχει εγκατασταθεί πριν τους επιτραπεί είσοδος.

∆ιαδικασίες υγρής απολύµανσης
Το ορισµένο προσωπικό απολύµανσης θα εργάζεται µόνον στα προβλεπόµενα 

σηµεία. ∆ΕΝ επιτρέπεται στο προσωπικό να µεταβαίνει από τη µια πλευρά της 
γραµµής στην άλλη, µολύνοντας την καθαρή πλευρά. ∆ΕΝ επιτρέπεται στο 
προσωπικό να περιφέρεται πάνω και κάτω από τη γραµµή, διασκορπίζοντας τη 
µόλυνση. Τα καθήκοντα και οι διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω 
οδηγίες :

Καθήκοντα και διαδικασίες του προσωπικού απολύµανσης ανταποκριτών
Πρώτη δεξαµενή-σκηνή στη διαδικασία απολύµανσης

Μέλος οµάδας απολύµανσης = 1ος υπεύθυνος πλυσίµατος 

Ο πρώτος υπεύθυνος πλυσίµατος θα είναι το πρώτο σηµείο επαφής για 
το προσωπικό που εξέρχεται από τη καυτή ζώνη. και θα βρίσκεται στη πρώτη 
δεξαµενή-σκηνή της θερµής ζώνης. Λεκτική και οπτική επαφή θα καθορίσουν 
την κατάσταση του ατόµου εισόδου. Εάν είναι καλή, µπορεί να αρχίσει η
απολύµανση ρουτίνας. Εάν όχι, ξεκινούν οι διαδικασίες ����������� 
�������� ������� που ορίζουν γενικό καθαρισµό και αφαίρεση της 
στολής προστασίας το συντοµότερο δυνατόν.



Αρχίζουµε ζητώντας από το άτοµο εισόδου να ανοίξει τα χέρια και τα 
πόδια και να σταθεί απέναντι από τον υπεύθυνο πλυσίµατος. Το πλύσιµο θα 
ξεκινήσει από το κεφάλι προς τα πόδια χρησιµοποιώντας κατάλληλο διάλυµα
απολύµανσης και εξοπλισµό. Τυχόν τσέπες στη στολή προστασίας από χηµικά 
θα πρέπει να ανοιχθούν και να τριφτούν επί τόπου. Άλλα σηµαντικά σηµεία 
είναι οι δίοδοι εξαέρωσης, οι περιοχές φερµουάρ, πτυχές, τσακίσεις, δάχτυλα,
περιοχή κάτω από τον βραχίονα, βουβωνική χώρα και πόδια.

Μετά το πλύσιµο του ατόµου εισόδου, ο υπεύθυνος πλυσίµατος θα πρέπει να τον 
συµβουλέψει να "γυρίσει". Θα γίνει µια στροφή 900 (στροφή 1/4) και θα επαναληφθεί 
η διαδικασία τριψίµατος από το κεφάλι ως τα πόδια. Αυτό επαναλαµβάνεται µε δύο ή
περισσότερες στροφές και τριψίµατα. Τέλος, πρέπει να απολυµανθούν τα πόδια του 
ατόµου εισόδου. Ζητήστε του να σηκώσει τα πόδια για να τριφτεί το κάτω µέρος 
(πέλµατα) των ελαστικών υψηλών υποδηµάτων χηµικής προστασίας. Μετά το 
τρίψιµο, ακολουθεί ξέβγαλµα στην ίδια δεξαµενή-σκηνή από τον υπεύθυνο 
ξεπλύµατος. Αυτός ο απολυµαντής, εργάζεται στην καθαρή πλευρά του ∆ΠΜ στη 
πρώτη δεξαµενή-σκηνή και δεν θα πρέπει να µην έρχεται ΠΟΤΕ σε επαφή µε το 
άτοµο το οποίο απολυµαίνεται. Βασικό καθήκον του ατόµου αυτού είναι να ξεπλένει 
το άτοµο εισόδου µετά το πλύσιµό του. Το άτοµο εισόδου πρέπει να πατήσει µε το 
ένα πόδι έξω από τη δεξαµενή-σκηνή και να σηκώσει το άλλο πόδι για ξέβγαλµα. Σε 
αυτή τη φάση απαιτείται η υποβοήθηση της ισορροπίας του µε ένα ειδικά, για αυτό το 
λόγο, τοποθετηµένο ορθοστάτη στην έξοδο της δεξαµενής-σκηνής. Έπειτα, το άτοµο
εξέρχεται από τη δεξαµενή-σκηνή και µπαίνει στην επόµενη δεξαµενή-σκηνή.

∆εύτερη δεξαµενή-σκηνή στη διαδικασία πλυσίµατος

Ο δεύτερος υπεύθυνος πλυσίµατος, που βρίσκεται στην δεύτερη (τελευταία)
δεξαµενή-σκηνή επαναλαµβάνει τη διαδικασία του 1ου υπεύθυνου 
πλυσίµατος και βρίσκεται επίσης στη βρώµικη πλευρά της γραµµής. Όµοια ο
δεύτερος υπεύθυνος ξεπλύµατος ο οποίος βρίσκεται στην δεύτερη (τελευταία)
δεξαµενή-σκηνή και καθήκον του είναι να καθαρίζει το άτοµο εισόδου µετά 
το δεύτερο πλύσιµο.

Μέλος οµάδας απολύµανσης – Υπεύθυνος ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού (ΑΠΕ)

Αυτό το άτοµο-α βρίσκεται µεταξύ της δεύτερης δεξαµενής-σκηνής και 
της ψυχρής (καθαρής) ζώνης. Κύριο καθήκον του είναι να βοηθά τα άτοµα
εισόδου να βγάλουν τον προστατευτικό εξοπλισµό τους µε ασφαλή και σωστό 
τρόπο. Αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο σάκο, µέσα στον οποίο 
µπαίνει το προσωπικό εισόδου. Τότε, ο υπεύθυνος µπορεί να ξεκουµπώσει τη 
στολή και να βοηθήσει στο βγάλσιµό της στον σάκο (µοιάζει µε το 
ξεφλούδισµα της µπανάνας). Το µέλος απολύµανσης πρέπει να προσέχει να 
µην έρθει σε επαφή µε το εσωτερικό της στολής καθώς αυτή βγαίνει. Τα άτοµα
εισόδου θα πρέπει να δέχονται οδηγίες για να βοηθούν στην αφαίρεση της 
στολής µε τα χέρια τους. Το άτοµο εισόδου ∆ΕΝ θα πρέπει να έρχεται σε 
επαφή µε το εξωτερικό της στολής.

Αφού η στολή µπει στον σάκο, µεταφέρεται σε καθορισµένο σηµείο της 
βρώµικης πλευράς. Ακολούθως βγαίνει το σύστηµα αναπνευστικής συσκευής 
το οποίο τοποθετείται, στο όριο θερµής–ψυχρής ζώνης (εντός της θερµής), σε 
ένα πρόσθετο χώρο απόσυρσης εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να 



απολυµανθεί. Η µάσκα και τα γάντια θα πρέπει τώρα να είναι ο µόνος ΑΠΕ 
που φοράει το άτοµο εισόδου, εκτός από την ενδυµασία του. Το άτοµο εισόδου 
πριν την έξοδό του από την θερµή ζώνη ξεπλένει τα χέρια και του πρόσωπό 
του µε σαπούνι και νερό.
Σε περίπτωση που ανιχνευθούν τυχόν υπολείµµατα µόλυνσης, ο ανταποκριτής 
µεταβαίνει για απολύµανση στον διάδροµο των περιπατητικών και σε 
περίπτωση που συνεχίζεται η µόλυνση µεταφέρεται µε ειδικό όχηµα (πχ 
αρνητικής πίεσης) σε οργανωµένη υγειονοµική µονάδα.
Όλοι οι ανταποκριτές κατά την έξοδό τους από την θερµή ζώνη 
καταγράφονται, µεταβαίνουν στη ψυχρή ζώνη και στη συνέχεια σε 
υγειονοµική µονάδα για περαιτέρω προληπτικές εξετάσεις.
Αν οι δεξαµενές-σκηνές απολύµανσης γεµίσουν µε µολυσµένο νερό και χρειάζονται 
άδειασµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντλία χειρός ή ηλεκτροκίνητη για την 
αποστράγγισή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου αναφέρεται «δεξαµενή» µπορεί να χρησιµοποιηθεί η σκηνή µε
τους καταιονιστήρες που βρίσκεται στο ειδικό όχηµα απολύµανσης.

Απολύµανση ανταποκριτών που φέρουν οπλισµό
Οι ανταποκριτές που φέρουν οπλισµό απολυµαίνονται µαζί µε τον οπλισµό

τους, περνώντας από τον διάδροµο απολύµανσης που έχει στηθεί για τους 
ανταποκριτές και αφήνουν αυτόν σε ορισµένο σηµείο, εντός ειδικού δοχείου, που 
βρίσκεται στο όριο θερµής−ψυχρής ζώνης και πριν την έξοδο τους στην ψυχρή ζώνη.
Η φύλαξη του οπλισµού µέχρι την απολύµανση και αποµάκρυνση του από την 
περιοχή του συµβάντος ανατίθεται σε αστυνοµικό όργανο.

∆ιαδικασίες απολύµανσης προσωπικού διαδρόµου περιπατητικών

Τα µέλη αυτής της υποοµάδας απολύµανσης απολυµαίνονται 
χρησιµοποιώντας τις ίδιες µεθόδους και λογική µε τα µέλη της οµάδας 
εισόδου. Πρώτοι απολυµαίνονται οι υπεύθυνοι καταγραφής περιπατητικών 
(ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ) στην πρώτη δεξαµενή-σκηνή της θερµής ζώνης, στη 
συνέχεια οι υπεύθυνοι µαζικής απολύµανσης περιπατητικών (ο ένας ξεπλένει 
τον άλλο) και ακολούθως µεταβαίνουν στο τέλος του διαδρόµου µαζικής 
απολύµανσης για την τελική µέτρηση και καταγραφή. Τέλος απολυµαίνονται 
οι δυο τελευταίοι απολυµαντές του διαδρόµου µαζικής απολύµανσης (που 
βρίσκονται στο όριο θερµής–ψυχρής και είναι επιφορτισµένοι µε την τελική 
ανίχνευση–καταγραφή και χορήγηση του ιατρικού σετ ένδυσης)
µεταβαίνοντας στην δεύτερη πισίνα της θερµής ζώνης. Πρώτος µεταβαίνει ο
ανταποκριτής που φέρει τον ανιχνευτή και εν συνεχεία ο δεύτερος.

Απολύµανση προσωπικού που εργαζόταν στον διάδροµο απολύµανσης 
οµάδων εισόδου (ανταποκριτών)

• Ο πρώτος υπεύθυνος πλυσίµατος εισέρχεται στη δεξαµενή-σκηνή και 
ξεπλένεται.

• Ο πρώτος υπεύθυνος ξεπλύµατος θα εισέλθει στη δεξαµενή-σκηνή και θα 
ξεπλύνει µόνος τον εαυτό του.



• Και οι δύο µπορούν να µεταβούν στην τελευταία δεξαµενή-σκηνή για το 
τελικό ξέπλυµα.

• Η ίδια διαδικασία ακολουθείται από το δεύτερο υπεύθυνο πλυσίµατος και το 
δεύτερο υπεύθυνο ξεπλύµατος.

• Τα µέλη της οµάδας που ξεντύνουν, ανιχνεύουν και καταγράφουν τους 
ανταποκριτές θα ξεπλυθούν στη δεύτερη δεξαµενή-σκηνή πριν βγουν από τη 
θερµή ζώνη.

∆ιαδικασίες ξηρής απολύµανσης
Η ξηρή απολύµανση χρησιµοποιεί µέσα που δεν είναι υγρά και προορίζονται 

για την αφαίρεση των παραγόντων µόλυνσης. Περιλαµβάνει απορροφητικά 
σφουγγαράκια ή εξοπλισµό για βούρτσισµα, καθάρισµα, αναρρόφηση ή πίεση αέρα 
για την αφαίρεση των παραγόντων µόλυνσης.

Οι διασώστες που υποβάλλονται σε απολύµανση και τα µέλη της οµάδας 
απολύµανσης πρέπει να φορούν αναπνευστική προστασία κατά τη διάρκεια της 
ξηρής απολύµανσης. Αυτό γίνεται επειδή η ξηρή µέθοδος απελευθερώνει 
σωµατίδια µόλυνσης στον αέρα. ∆εν χρησιµοποιούµε αέρα υψηλής πίεσης για 
την ξηρή απολύµανση γιατί µπορεί να ωθήσει τους παράγοντες µόλυνσης στο 
δέρµα ή στα µάτια και να διασκορπίσει τον παράγοντα µόλυνσης στην περιοχή 
απολύµανσης.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Περιστασιακά, διαδικασίες απολύµανσης έκτακτης ανάγκης πρέπει να εφαρµόζονται 
στο προσωπικό εισόδου εφόσον υπάρχουν προβλήµατα λόγω άγχους από τη 
θερµότητα, ιατρικών συνθηκών, έκθεσης σε χηµικές ουσίες, βλάβης εξοπλισµού
κ.ο.κ. Αυτό γενικά καθορίζεται από το πρώτο άτοµο απολύµανσης που βλέπει ένα 
µέλος της οµάδας εισόδου σε δυσφορία. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για 
τη διευκόλυνση του πλυσίµατος και του ξεπλύµατος, καθώς και της αφαίρεσης της 
στολής προστασίας όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο ιατρικό προσωπικό. Εάν υπάρχει πραγµατική 
µόλυνση του ατόµου εισόδου, πρέπει να διεξαχθεί ιατρική απολύµανση µε το σωστό 
εξοπλισµό, σαπούνι και νερό, αλλά όχι σε τέτοιο βαθµό που να καθυστερεί τη 
νοσηλεία του ατόµου. Για το λόγο αυτό η υποοµάδα απολύµανσης ανταποκριτών 
εισόδου αναπτύσσει κατά προτεραιότητα τις εγκαταστάσεις παροχής νερού για άµεσο 
και γρήγορο ξέπλυµα. Στη συνέχεια εφαρµόζεται η προβλεπόµενη διαδικασία που 
ακολουθείται και για τις υπόλοιπες οµάδες.

β. Απολύµανση περιπατητικών θυµάτων (πράσινοι)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ 

α) Σε περίπτωση µικρού αριθµού µολυσµένων ατόµων τα οποία έχουν 
συγκεντρωθεί στην περιοχή (καταφύγιο) που βρίσκεται στο όριο καυτής – 
θερµής , εισέρχονται στο διάδροµο απολύµανσης περιπατητικών 



ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία : Στο όριο καυτής–θερµής ζώνης 
(καταφύγιο) ,εντός της θερµής, υπάρχουν ανταποκριτές µε τα εξής καθήκοντα :

Να καθαρίζουν τα εµφανή σηµάδια της µόλυνσης αποµακρύνοντας τις 
ουσίες, χρησιµοποιώντας κατάλληλα υλικά, αρχικά από το πρόσωπο και εν 
συνεχεία από το ρουχισµό. Στη συνέχεια αφαιρούνται τα µολυσµένα ρούχα και 
τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες. ενώ τα προσωπικά αντικείµενα και 
τιµαλφή σε ξεχωριστές σακούλες. Σε περίπτωση που τα ρούχα πρέπει να βγουν 
περνώντας πάνω από το κεφάλι κόβονται.

Στη συνέχεια καταγράφονται τα στοιχεία του ασθενή και πριν 
σφραγιστούν οι σακούλες µε τα προσωπικά είδη τοποθετείται εντός αυτών 
καρτελάκι στο οποίο αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία του ασθενή.
Ακολούθως οι πλαστικές σακούλες µε τα ατοµικά είδη των ασθενών 
συγκεντρώνονται σε προκαθορισµένο σηµείο της βρώµικης πλευράς.
Αµέσως µετά οι περιπατητικοί οδηγούνται προς τη σκηνή µαζικής απολύµανσης όπου 
απολυµαίνονται µόνοι τους και ύστερα από τις οδηγίες των απολυµαντών. Η
απολύµανσης µπορεί να είναι υγρή µε τη χρήση των καταιονητήρων ή ξηρή µε τη 
χρήση κατάλληλων υλικών: σφουγγάρια, καθαρά υφάσµατα ή όποιο άλλο 
απορροφητικό υλικό κριθεί απαραίτητο και όχι νερό, διενεργώντας προσεκτικά 
τοπική απολύµανση.
Μετά την απολύµανση τους οι περιπατητικοί οδηγούνται στο όριο θερµής–
ψυχρής ζώνης.

Εκεί βρίσκονται ανταποκριτές µε κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης και 
διενεργούν έλεγχο σε καθένα από τα περιπατητικά άτοµα για τυχόν εναποµείναντα 
παράγοντα µόλυνσης. Εάν ανιχνευθεί ύπαρξη µόλυνσης στο άτοµο στέλνεται πάλι 
πίσω στη γραµµή µαζικής απολύµανσης για να διενεργηθεί εκ νέου απολύµανση. Εάν 
όχι καταγράφονται, του χορηγείται ιατρικό σετ ένδυσης και οδηγείται σε ασφαλές 
σηµείο στο όριο ψυχρής–θερµής από όπου θα παραλειφθεί από υγειονοµικές 
µονάδες.

β) Σε περίπτωση µεγάλου αριθµού µολυσµένων ατόµων τα οποία έχουν 
συγκεντρωθεί στην περιοχή (καταφύγιο) που βρίσκεται στο όριο καυτής – 
θερµής, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία όµως αντί για τη σκηνή µαζικής 
απολύµανσης µπορεί να γίνει υπαίθρια απολύµανση µε βολή οµίχλης (νέφος 
νερού) από πυροσβεστικές εγκαταστάσεις.

Β΄5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ–ΥΛΙΚΩΝ 
Μετά το πέρας του συµβάντος ο ∆.Σ. δίνει εντολή στην Υ.Α. για πλήρη 
απολύµανση των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν (ανιχνευτές, φορεία,
αναπνευστικές συσκευές, αντλίες, σωλήνες, αυλοί, σκηνές µαζικής 
απολύµανσης, λεκάνες κλπ), και τη µέτρησή τους µε τον ανάλογο ανιχνευτή 
σύµφωνα µε τον παράγοντα που ανιχνεύτηκε ώστε να διαπιστωθεί εάν 
απαιτείται εκ νέου απολύµανση. Στη συνέχεια ο εξοπλισµός και τα υλικά του 
Π.Σ. που χρησιµοποιούνται σε ΧΒΡΠ συµβάν µεταφέρονται σφραγισµένα σε 
ξεχωριστό όχηµα και απολυµαίνονται εκ νέου εάν απαιτείται. Τα αναλώσιµα
(φίλτρα, γάντια κλπ) καθώς και ο εξοπλισµός που δεν µπορεί να απολυµανθεί 
καταστρέφονται.



Μέθοδοι απολύµανσης εξοπλισµού και υλικών είναι ενδεικτικά οι παρακάτω :

Εξαερισµός : Εάν οι µολυσµατικές ουσίες είναι πτητικές, ελαφρές ή από αερολύµατα 
ή µη έµµονες, ο ρουχισµός µπορεί να απολυµανθεί απλωµένος στον αέρα και στον 
ήλιο για µερικές ηµέρες.

Πλύσιµο : Τοποθετούµε τα µολυσµένα αντικείµενα σε σαπουνόνερο λίγο κάτω από 
την θερµοκρασία βρασµού για µία (1) ώρα χωρίς να ανακατεύουµε το νερό.Μετά την 
µία (1) ώρα βγάζουµε τα αντικείµενα, τα ξεπλένουµε και τα στραγγίζουµε όσο είναι 
ακόµα ζεστά και υγρά αποµακρύνοντας οποιαδήποτε ξένη ουσία και τέλος τα 
στεγνώνουµε. Αντί για σαπουνόνερο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και διάλυµα
υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 5% και χρόνο επαφής 30΄ λεπτών πριν την 
απόπλυση.

Ξηρά απολύµανση : Χρησιµοποιούµε σφουγγάρια, καθαρά υφάσµατα ή κάποιο άλλο 
απορροφητικό υλικό (πχ µε ενεργό άνθρακα). 
 

Β΄6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Η ραδιολογική απορρύπανση αναφέρεται ξεχωριστά, στο παρόν µνηµόνιο,
διότι αποτελεί µια ξεχωριστή διαδικασία που απαιτεί τις παρακάτω ενέργειες :

- Αποµονώνουµε τα ρυπασµένα άτοµα

- Αφαιρούµε όλα τα ρούχα 

- Αποµονώνουµε το ρουχισµό, παπούτσια και προσωπικά αντικείµενα σε 
πλαστικές σακούλες µε ειδική σήµανση ραδιολογικού παράγοντα 

- Γίνεται καταγραφή των στοιχείων 

- Οδηγούµε τα ρυπασµένα άτοµα στη γραµµή µαζικής απολύµανσης όπου µε
ζεστό νερό, σαπούνι και µαλακό σφουγγάρι, τρίβουµε ελαφρώς και 
ξεπλένουµε. Με την διαδικασία αυτή έχουµε αποτελεσµατικότητα 
απορρύπανσης περίπου 95%.  

- Οδηγούµε τα άτοµα στο τελευταίο σηµείο της γραµµής µαζικής απολύµανσης 
όπου γίνεται προσεκτική µέτρηση της ρύπανσης σε καθένα από αυτά και 
καταγραφή. Σε περίπτωση που ανιχνευθεί εναποµένων βαθµός ρύπανσης 
επαναλαµβάνουµε τι διαδικασία απορρύπανσης παρατηρώντας τη µείωση της 
ρύπανσης.

- Τέλος τα απορρυπασµένα άτοµα οδηγούνται στο όριο θερµής–ψυχρής ζώνης 
όπου παραλαµβάνονται από τις υγειονοµικές µονάδες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- Η ανίχνευση για εναποµείνασα ραδιολογική ρύπανση γίνεται µετά την 
διαδικασία της απορρύπανσης, στο όριο θερµής−ψυχρής ζώνης.

- Ο ανιχνευτής κατά την διάρκεια της ανίχνευσης, για ραδιολογική ρύπανση,
πρέπει να απέχει από το σώµα 0,5−1cm και τον κινούµε µε ταχύτητα 5cm/sec 

- Ο ανιχνευτής πρέπει να καλύπτεται µε µια πλαστική µεµβράνη για προστασία 
απ’την ρύπανση 



- Η σάρωση του σώµατος γίνεται από τα άνω προς τα κάτω άκρα 

- Μετά την απορρύπανση χρησιµοποιούµε λανολίνη ή κρέµα χεριών 

Β΄9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- Η απολύµανση χώρων κτιρίων, αντικειµένων, εξοπλισµού τρίτων, καθώς και 
υλικών που δεν χρησιµοποιήθηκαν από τις οµάδες απόκρισης είναι ευθύνη 
άλλων φορέων.

- Η απολύµανση νεκρών γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του αρµόδιου φορέα 
υγείας σε συνεννόηση µε την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης.


