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Τμήμα Επιδημιολογικήρ Επιηήπηζηρ και Παπέμβαζηρ 

Σςζηάζειρ ππορ ξενοδόσοςρ για ηην αποηελεζμαηική και άμεζη ανηιμεηώπιζη εμθάνιζηρ γαζηπενηεπίηιδαρ 

ζε ενοίκοςρ ή πποζωπικό 

Τνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο είλαη ζπρλέο νη γαζηξεληεξίηηδεο ηδηαίηεξα ζε άηνκα πνπ ηαμηδεύνπλ θαη αιιάδνπλ 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη πεξηβάιινλ. Πνιινί δηαθνξεηηθνί κηθξννξγαληζκνί κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

γαζηξεληεξίηηδα, δειαδή δηάξξνηα, λαπηία, εκέηνπο, θνηιηαθό άιγνο, πηζαλόλ θαη ππξεηό.  

Η γαζηξεληεξίηηδα κπνξεί λα κεηαδνζεί α) από άηνκν ζε άηνκν, β) κε θαηαλάιωζε κνιπζκέλνπ ηξνθίκνπ ή λεξνύ, 

γ) κέζω ζηαγνληδίωλ πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηνλ έκεην θαη δ) κέζω επαθήο κε κνιπζκέλεο επηθάλεηεο.  

Η εκθάληζε θξνπζκάηωλ γαζηξεληεξίηηδαο ζε μελνδνρεία δελ είλαη ζπάλην θαηλόκελν. Ωζηόζο, όπωρ έσει θανεί 

ζηο παπελθόν κάποιερ θοπέρ ηέηοιος είδοςρ ζςμβάνηα, ενώ θα μποπούζαν να πεπιοπιζηούν έγκαιπα και 

αποηελεζμαηικά, πήπαν αδικαιολόγηηα μεγάλερ διαζηάζειρ, πξνθαιώληαο αλεζπρία ηόζν ζηνπο ελνίθνπο όζν 

θαη ζην πξνζωπηθό ηωλ μελνδνρείωλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζε πεξίπηωζε θξνπζκάηωλ γαζηξεληεξίηηδαο, ζαο 

ζπζηήλνπκε ηελ άμεζη επικοινωνία κε ηε Δηεύζπλζε Δεκόζηαο Υγείαο θαη κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ ζηα ηειέθωλα 210-

88.99.007,-064,-065,-061 (ή ζην 210-52.12.054 κεηά ηηο 15:30), έηζη ώζηε λα ιάβεηε όιε ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε θαη 

θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ηεο θαηάζηαζεο.  

Αθνινπζνύλ θάπνηεο βαζηθέο ζπζηάζεηο γηα άκεζεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο ζε πεξίπηωζε εκθάληζεο θξνπζκάηωλ 

γαζηξεληεξίηηδαο ζην μελνδνρείν ζαο: 

 Αλεύξεζε όιωλ ηωλ ελνίθωλ ή/θαη ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρνπλ λαπηία, έκεην ή 

δηάξξνηα, ξωηώληαο θαζεκεξηλά αλ έρνπλ εκθαλίζεη ηα παξαπάλω ζπκπηώκαηα.  

 Ελεκέξωζε ηωλ ελνίθωλ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ κέηξωλ πγηεηλήο θαη ην επηκειέο πιύζηκν ηωλ ρεξηώλ.  

 Σύζηαζε γηα α) παξακνλή ηωλ ελνίθωλ κε γαζηξεληεξίηηδα ζην δωκάηην ηνπο γηα όζν δηαξθνύλ ηα 

ζπκπηώκαηα, β) ζίηηζε εληόο ηωλ δωκαηίωλ θαη όρη ζηελ ηξαπεδαξία θαη γ) ζύζηαζε γηα απνθπγή 

ρξήζεο ηεο πηζίλαο. Οη ζπζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη έωο θαη 48 ώξεο κεηά ηελ 

απνδξνκή ηωλ ζπκπηωκάηωλ. 

 Ελεκέξωζε ηνπ πξνζωπηθνύ γηα ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ πγηεηλήο, ηδηαίηεξα ζην ρώξν ηεο θνπδίλαο, ηνπ 

εζηηαηνξίνπ, ηεο πηζίλαο θαη ζρνιαζηηθή απνιύκαλζε ηωλ επηθαλεηώλ. Οη εξγαδόκελνη θαη ηδηαίηεξα 

όζνη εκπιέθνληαη ζην ρεηξηζκό ηξνθίκωλ, θαιό ζα είλαη ζε πεξίπηωζε πνπ εθδειώζνπλ 

ζπκπηώκαηα λα απνκαθξύλνληαη από ηα θαζήθνληά ηνπο γηα όζν δηάζηεκα απηά δηαξθνύλ θαη γηα 

ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κεηά ηελ απνδξνκή ηνπο. 

 Παξαπνκπή ηωλ αζζελώλ γηα εθηίκεζε ηεο θιηληθήο ηνπο εηθόλαο θαη πεξαηηέξω αληηκεηώπηζε ζην 

γηαηξό ηνπ μελνδνρείνπ ή ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα πγείαο. 

 Ο πξνζεθηηθόο θαζαξηζκόο ηωλ δωκαηίωλ όπνπ θηινμελνύληαη πγηείο έλνηθνη πξέπεη λα πξνεγείηαη 

ηνπ  θαζαξηζκνύ ηωλ δωκαηίωλ θαη ηωλ ινηπώλ ρώξωλ όπνπ έρνπλ θηινμελεζεί αζζελείο.  
  

Τέινο, θαιό ζα είλαη λα δηαηεξείηαη θαζεκεξηλά θαη γηα 3 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, κηθξή πνζόηεηα από ηα 

ηξόθηκα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ελνίθνπο, έηζη ώζηε ζε πεξίπηωζε εκθάληζεο θξνπζκάηωλ 

γαζηξεληεξίηηδαο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ηνπο ειέγρνπ.  
 

Επηζπλάπηεηαη θόξκα θαηαγξαθήο θξνπζκάηωλ γαζηξεληεξίηηδαο ζε ελνίθνπο ή πξνζωπηθό μελνδνρείνπ. 


