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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Υπενθύμιση εγκυκλίου σχετικά με τη λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές

Η με Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 56070/29-07-2019 εγκύκλιος του Υπ. Υγείας με θέμα
«Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 7ΖΒΔ465ΦΥΟ-ΕΑΧ)

Με αφορμή την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών πλησίον της Αττικής και άλλων περιοχών της
χώρας και με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της υγείας του πληθυσμού σε
περιοχές που επηρεάζονται από το νέφος του καπνού, σας υπενθυμίζουμε τη Δ1(δ)/ ΓΠ
οικ.56070/29-07-2019 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ανωτ. σχετ.)
Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, στις περιοχές που είτε
βρίσκονται πλησίον αυτής είτε επηρεάζονται από τον καπνό και την αυξημένη θερμοκρασία,
προτείνεται η λήψη των παρακάτω μέτρων:






Πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών.
Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου κατοικημένες περιοχές
βρίσκονται πλησίον μιας δασικής πυρκαγιάς κι επηρεάζονται από τον καπνό
προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς
χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων,
πορτών και λοιπών διόδων αέρα προς το εσωτερικό).
Εξασφάλιση του δροσισμού των εσωτερικών χώρων των κατοικιών. Κατά τη διάρκεια
της νύχτας οι ένοικοι, και ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες,
προτείνεται να κοιμούνται στο πιο δροσερό σημείο των κατοικιών.
Παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους. Δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία,
δημόσιες υπηρεσίες ή άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες διαθέτουν συστήματα
κλιματισμού μπορούν να διατεθούν για την προστασία των ευαίσθητων ομάδων από
τον καπνό. Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η χρήση
του στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή εισαγωγής
«φρέσκου αέρα» που παρέχεται από ορισμένα συστήματα κλιματισμού πρέπει να
απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς για να αποφευχθεί η εισροή καπνού
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από το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση των
φίλτρων των συστημάτων κλιματισμού και αν είναι εφικτή, αντικατάστασή τους με
φίλτρα πιστοποιημένα για κατακράτηση ΑΣ2.51.
Σε περίπτωση χρήσης αυτοκινήτου, προτείνεται η ρύθμιση του συστήματος
κλιματισμού του οχήματος στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα ώστε
να ελαχιστοποιηθεί η είσοδος του καπνού στο χώρο των επιβατών. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και να
χρησιμοποιούνται τα φώτα των οχημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να
αποφευχθούν ενδεχόμενα ατυχήματα σε περιοχές με χαμηλή ορατότητα.
Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού. Κατά τη
διάρκεια μιας πυρκαγιάς πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα στο εσωτερικό των
κατοικιών, το μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η χρήση τζακιού για
ψήσιμο/μαγείρεμα, η χρήση αεροζόλ και οποιαδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να
επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από τον καπνό. Κάποια άτομα που
ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες ενδέχεται να απαιτηθεί να χρησιμοποιήσουν μάσκες
για να προστατευθούν από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το
φίλτρο της μάσκας πρέπει να είναι πιστοποιημένο για κατακράτηση Α.Σ.2.5 και να
εξασφαλίζεται ότι η μάσκα εφαρμόζει καλά στο στόμα και τη μύτη του ατόμου.
Διατήρηση της θερμοκρασίας σώματος και συχνή ενυδάτωση. Επειδή η πυρκαγιά
ενδέχεται να συνοδεύεται και από αύξηση της θερμοκρασίας, κατά τη διάρκειά της
πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική ενυδάτωση του οργανισμού με τη λήψη
υγρών, αποφεύγοντας την κατανάλωση ποτών που περιέχουν ζάχαρη ή αλκοόλ.
Συνδρομή σε άτομα χρήζοντα βοηθείας. Ηλικιωμένα άτομα ή άτομα που ζουν μόνα
τους πρέπει να δέχονται τακτικές επισκέψεις και να εξασφαλίζεται ότι οι
φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούν δεν επηρεάζουν τη θερμορύθμισή τους. Στην
τελευταία περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής ενυδάτωσή τους και να
αναζητείται ιατρική συμβουλή για την πρόληψη ενδεχόμενων επιπλοκών.
Σε περίπτωση που κάποιο άτομο ή οι οικείοι του παρουσιάσουν οποιαδήποτε
συμπτώματα εξαιτίας του καπνού ή των συνθηκών της πυρκαγιάς (ενδεικτικά
αναφέρονται η ξηροδερμία, παραλήρημα, σπασμοί, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα,
λιποθυμίες) πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ιατρική συνδρομή.
Οφείλεται να παρέχεται άμεση ιατρική βοήθεια σε άτομα που έχουν υποστεί
εγκαύματα, είτε εξωτερικά εξαιτίας της πυρκαγιάς, είτε εγκαύματα του εσωτερικού
αναπνευστικού εξαιτίας της εισπνοής θερμών αερίων.

Επικοινωνία
Ενημερώνουμε ότι το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας), το ΕΚΑΒ και ο
ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) βρίσκονται σε εικοσιτετράωρη επιχειρησιακή
ετοιμότητα, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: ΕΚΕΠΥ: 2106822445, ΕΚΑΒ:166,
ΕΟΔΥ:2105212000.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Πίνακας Αποδεκτών:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27
101 83 Αθήνα
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Αθήνα
3. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιοι
φορείς)
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
4. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας (με την παράκληση να
ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους)
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
Χώρας
Υπόψη κ.κ. Συντονιστών
6. ΕΟΔΥ
α. Γραφείο Προέδρου
Αγράφων 3-5
151 23 Μαρούσι
β. ΚΕΔΥ
Α. Φλέμινγκ 34
166 72 Βάρη
7. Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας
Γρ. κκ. Διοικητών
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες
οι Μονάδες Υγείας ευθύνης τους)
8. Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ, Στρατόπεδο
Παπάγου –Χολαργός (με την παράκληση να
ενημερωθούν όλες οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες)
Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. κ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. κ. Υφυπουργού Υγείας
3. Γρ. κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. ΕΚΕΠΥ
5. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
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