
ΕΙΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Στο χϊρο που κα φορεκεί ο Ατομικόσ Εξοπλιςμόσ Ρροςταςίασ κα πρζπει να υπάρχει κακρζπτθσ και αν είναι εφικτό 
και άλλο ζνα άτομο που κα επιβλζπει το τρόπο εκτζλεςθσ τθσ διαδικαςίασ.  

1. Εφαρμόςτε ΤΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ και 
ελζγξτε τθν αρτιότθτα του εξοπλιςμοφ. 
 

 
2. Φορζςτε τθν αδιάβροχθ ρόμπα με 
μακριά μανίκια και μανςζτα και δζςτε τθ αν 
είναι εφικτό ςτο πλάι (γιατί λφνετε πιο 
εφκολα κατά τθν αφαίρεςθ). 

 

 

3. Φορζςτε τθ μάςκα υψθλισ 
αναπνευςτικισ προςταςίασ (FFP2 ι FFP3) 
ανάλογα με το είδοσ τθσ παρζμβαςθσ. 
Εφαρμόςτε ςωςτά τθ μάςκα: καλφψτε όλο 
ςασ το πθγοφνι και πιζςτε το ζλαςμα πάνω 
και γφρω από τθ μφτθ. Οι ελαςτικοί ιμάντεσ 
τοποκετοφνται γφρω από τον αυχζνα και τθ 
μεςότθτα του οπίςκιου μζρουσ τθσ 
κεφαλισ αντίςτοιχα (Εικ.1-5).  
Εφαρμόςτε fit test: Ειςπνεφςτε ϊςτε να 
γίνει εςολκι ςτθ μάςκα. Εκπνεφςτε για να 
διαπιςτϊςετε εάν υπάρχει διαρροι από τα 
πλαϊνά και το άνω μζροσ τθσ μάςκασ 
(Εικ.6).  

 

 

4. Φορζςτε γυαλιά ι αςπίδα προςϊπου, 
ϊςτε να προςαρμόηονται ςτο πρόςωπο και 
τουσ οφκαλμοφσ. Αν χρθςιμοποιείτε γυαλιά 
κα πρζπει να μθν υπάρχει κενό μεταξφ 
μάςκασ και γυαλιϊν ςτθν περιοχι του 
ρινικοφ οςτοφ.  
 
  

5. Εφαρμόςτε ΤΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ.  

6. Φορζςτε γάντια με μακριά μανςζτα ζτςι ϊςτε να 

καλφπτονται τα μανίκια τθσ προςτατευτικισ 
ενδυμαςίασ πάνω από τουσ καρποφσ.  
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ΕΙΡΑ ΑΦΑΙΡΕΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Στο χϊρο που κα αφαιρεκεί ο Ατομικόσ Εξοπλιςμόσ Ρροςταςίασ κα πρζπει να υπάρχει κακρζπτθσ και αν είναι εφικτό 
και άλλο ζνα άτομο που κα επιβλζπει τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ διαδικαςίασ. 
Πλοσ ο εξοπλιςμόσ απορρίπτεται ςτα μολυςματικά απορρίμματα. Αν τα γυαλιά πρόκειται να ξαναχρθςιμοποιθκοφν 
πρζπει να ακολουκθκοφν οι οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τον κακαριςμό, απολφμανςθ ι/και αποςτείρωςι τουσ.  

1. Αφαιρζςτε τα γάντια 
 

 
 

   

 

 

 

 

2. Εφαρμόςτε ΤΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ και φορζςτε 
ζνα νζο ηευγάρι γάντια.  
 
 
 

 

 

3. Αφαιρζςτε τθ ρόμπα: Η μπροςτινι εξωτερικι 
επιφάνεια τθσ ρόμπασ κεωρείται μολυςμζνθ.  
Λφςτε τα κορδόνια. Ξεκινϊντασ από τθν πίςω 
πλευρά διπλϊςτε το ρυπαρό μζροσ και 
ακολουκιςτε τθν τεχνικι του ξεφλουδίςματοσ.  
Κατεβάςτε τθ ρόμπα με αργζσ κινιςεισ, 
τυλίγοντασ ςταδιακά και φζρνοντασ τθν 
εςωτερικι επιφάνεια προσ τα ζξω. 

 

 
4. Αφαιρζςτε τα γάντια και εφαρμόςτε ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ.  

5. Αφαιρζςτε τθν προςταςία των οφκαλμϊν.  
Η πρόςκια επιφάνεια τθσ οφκαλμικισ προςταςίασ κεωρείται 
μολυςμζνθ - ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. 
Για να αφαιρζςετε κρατείςτε από τουσ βραχίονεσ των 
γυαλιϊν ι το κορδόνι των γυλιϊν ι τθσ αςπίδασ προςϊπου.  

 

 
6. Εφαρμόςτε ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ.  

7. Αφαιρζςτε ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ τθ μάςκα υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ. Η πρόςκια 
επιφάνεια τθσ μάςκασ κεωρείται μολυςμζνθ – ΜΗΝ ΣΗΝ ΑΓΓΙΖΕΣΕ. Ριάςτε μόνο τουσ 
ιμάντεσ ςτο πίςω μζροσ τθσ κεφαλισ: πρϊτα τον κάτω ιμάντα και μετά τον επάνω. 
Αφοφ απελευκερωκεί το πίςω μζροσ τθσ κεφαλισ από τουσ ιμάντεσ ςκφψτε ελαφρά 
μπροσ τα μπροςτά κα απορρίψτε τθ μάςκα ςτα μολυςματικά απορρίμματα.  

 
8. Εφαρμόςτε ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. 
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