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Η ορθή χρήςη των γαντιών ςτην εποχή του COVID-19

Η χρόςη γαντιών μιασ χρόςησ εύναι ϋνα από τα Μϋτρα Ατομικόσ Προςταςύασ (ΜΑΠ) και
η χρηςιμότητϊ τουσ ϋγκειται ςτην προςταςύα του ατόμου από μολυςματικϊ υλικϊ (π.χ.
βιολογικϊ υγρϊ), επικύνδυνεσ χημικϋσ ουςύεσ και οποιονδόποτε περιβαλλοντικό
παρϊγοντα εύναι δυνητικϊ επικύνδυνοσ.

Πότε η χρήςη τουσ είναι απαραίτητη και πότε όχι;
Για τον πληθυςμό τησ κοινότητασ, η χρόςη γαντιών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ, παρϊ
μόνο υπό ςυνθόκεσ.

Απόλυτη ϋνδειξη χρόςησ των γαντιών υπϊρχει για τισ μονϊδεσ παροχόσ υγειονομικών
υπηρεςιών, κατϊ τη φροντύδα αςθενών, και κατϊ τον καθαριςμό των χώρων περύθαλψόσ
τουσ. Η χρόςη γαντιών αποτελεύ ϋνα από τα μϋτρα καθολικόσ προφύλαξησ για το χώρο
του νοςοκομεύου, καθώσ προςτατεύει τουσ επαγγελματύεσ υγεύασ από τα ςωματικϊ υγρϊ
των αςθενών, αλλϊ και τουσ αςθενεύσ από τη μικροβιακό χλωρύδα των επαγγελματιών
υγεύασ, η οπούα θα μπορούςε να εύναι δυνητικϊ παθογόνοσ για τουσ πρώτουσ.

Πιο ςυγκεκριμένα…

Η χρήςη γαντιών ενδείκνυται:

Κατά το τακτικό καθάριςμα και απολύμανςη του ςπιτιού

Πρϋπει να ακολουθούνται πϊντα οι οδηγύεσ, που αναγρϊφονται ςτη ςυςκευαςύα 
του απολυμαντικού, που ςυνόθωσ περιλαμβϊνουν: α) τη χρόςη γαντιών (μιασ ό 
πολλαπλών χρόςεων),  β) τη διατόρηςη καλού αεριςμού του χώρου με το ϊνοιγμα 
παραθύρων, προκειμϋνου να ανανεώνεται επαρκώσ ο αϋρασ.
Μετϊ την ολοκλόρωςη των εργαςιών, πρϋπει να αφαιρούνται τα γϊντια και να 
πλϋνονται ςχολαςτικϊ τα χϋρια.

Κατά τη φροντίδα αςθενούσ κατ’ οίκον ή και ςε άλλεσ μη νοςοκομειακέσ δομέσ

Εφαρμογό γαντιών μιασ χρόςησ κατϊ τον καθαριςμό και την απολύμανςη του 
περιβϊλλοντοσ του αςθενούσ ό ϊλλων επιφανειών που μπορεύ να αγγύζονται 
ςυχνϊ.
Χρόςη γαντιών μιασ χρόςησ κατϊ την επαφό με αύμα, κόπρανα ό ςωματικϊ υγρϊ, 
όπωσ ςϊλιο, βλεννώδεισ εκκρύςεισ, εμϋςματα και ούρα.
Μετϊ τη χρόςη των γαντιών μιασ χρόςησ, ςυνύςταται η ϊμεςη απόρριψό τουσ. 
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ η “απολύμανςη” και χρηςιμοπούηςό τουσ, εκ νϋου.



Πότε η χρήςη γαντιών ΔΕΝ είναι απαραίτητη;

Η χρόςη γαντιών ςε οποιαδόποτε ϊλλη περύπτωςη, εκτόσ των ϊνωθι (π.χ. κατϊ τη χρόςη
καλαθιού αγορών ό τη χρόςη ΑΣΜ, και ςε πολλϋσ ϊλλεσ δραςτηριότητεσ)

ΔΕΝ ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩ από τη μόλυνςη με COVID-19 και ενδϋχεται να
οδηγόςει ςε εξϊπλωςη μικροβύων(π.χ. όταν με τα γϊντια που αγγύζουμε το εξωτερικό
περιβϊλλον, αγγύζουμε –εν ςυνεχεύα- τα μϊτια, τη μύτη, το ςτόμα, τα μαλλιϊ, κ.α.).

Εύναι ανεπαρκό τα δεδομϋνα, που ςυνιςτούν την τακτικό χρόςη γαντιών ςαν μϋςο
πρόληψησ, ςτα πλαύςια τησ COVID-19 επιδημύασ για το ευρύ κοινό, αλλϊ και για τα
διϊφορα επαγγϋλματα, πϋραν των υγειονομικών.

υγκεκριμϋνα, ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγεύασ (Π.Ο.Τ.) ϋχει επιςημϊνει τη μειωμϋνη
“προςτατευτικό αποτελεςματικότητα” των γαντιών ϋναντι του COVID-19.

Επιπροςθϋτωσ, από μελϋτη του 2015, φαύνεται πωσ οι ιού μπορούν να επιβιώςουν ςτην
επιφϊνεια του latex από 2 ϋωσ 4 ώρεσ, κατϊςταςη από την οπούα ςυνεπϊγεται ο κύνδυνοσ
μόλυνςησ από COVID-19, αν τα γϊντια δεν αλλϊζονται τακτικϊ και δεν εφαρμόζεται η
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ υγιεινό των χεριών.

Η τακτικό χρόςη γαντιών ςτην κοινότητα μπορεύ να οδηγόςει ςτην παρανόηςη πωσ η
εφαρμογό τησ υγιεινόσ των χεριών μπορεύ να αποφευχθεύ.

Επύςησ, η τακτικό χρόςη γαντιών μπορεύ να επιτεύνει τον κύνδυνο εμφϊνιςησ δερματικών
παρενεργειών εξαιτύασ του latex.



Ο καλύτεροσ τρόποσ προςταςίασ έναντι των παθογόνων είναι το 
τακτικό και ςχολαςτικό πλύςιμο των χεριών με ςαπούνι και 

νερό για 20 δευτερόλεπτα ή η χρήςη απολυμαντικού χεριών με 
τουλάχιςτον 600 vol.
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