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Το παρόν έγγραφο παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση ή το χειρισμό σορών με ύποπτη, ή 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19). Στοχεύει στην επισκόπηση βασικών συστάσεων σε 

επαγγελματίες, διαχειριστές, και συντονιστές, που συμμετέχουν στην ολική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 

συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, για τη διαχείριση μολυσματικών ανθρώπινων σορών. 

Συμπληρώνει τις υπάρχουσες οδηγίες για τη διαχείριση των νεκρών σε καταστάσεις που απαιτούν τη συμβουλή και 

υποστήριξη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). 

Το έγγραφο χωρίζεται σε δύο μέρη: 

1 Διαχείριση των νεκρών που σχετίζονται με COVID-19: Τεχνικές συστάσεις για εργαζομένους σε τομείς υγείας και 

διαχείρισης νεκρών. 

2 Μακροπρόθεσμη ανταπόκριση σε καταστάσεις αυξημένου αριθμού θανάτων από COVID-19: Προπαρασκευαστικές 

κατευθυντήριες οδηγίες για σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών. 

Tο έγγραφο προορίζεται για όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση των νεκρών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Το Μέρος 1 παρέχει γενική καθοδήγηση και υποστήριξη για τη διαχείριση των νεκρών. Το Μέρος 2 παρέχει γενική 

καθοδήγηση και υποστήριξη στις αρχές για την αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού θανάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων γύρω από τη διαχείριση των νεκρών θα πρέπει πάντα να 

πλαισιώνεται από τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές και η νόσος COVID-19 δεν αποτελεί εξαίρεση: 

• Η ασφάλεια και η ευημερία του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση των νεκρών από COVID-19 πρέπει να 

αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, οι βέλτιστες πρακτικές που απαιτούνται για αυτές τις 

δραστηριότητες θα πρέπει πάντα να αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις συμβουλές και τις τελευταίες συστάσεις για το 

προσωπικό υγείας που χειρίζεται περιπτώσεις COVID-19, από εθνικές υγειονομικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς 

υγείας, ιδίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). 

• Η αξιοπρέπεια του νεκρού και των συγγενικών του προσώπων πρέπει να γίνεται σεβαστή καθ 'όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Αυτή είναι μια ανθρωπιστική ανάγκη που πρέπει να καθοδηγεί τη διαχείριση των νεκρών σε όλες τις 

περιστάσεις. 

• Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η ταυτοποίηση των νεκρών γίνεται με αξιοπιστία. Οι 

σοροί αγνώστων στοιχείων πρέπει να τεκμηριώνονται σωστά ώστε να επιτρέπεται η μελλοντική ιχνηλασιμότητα και 

ταυτοποίησή τους. Αυτό θα συμβάλει στο να αποτραπεί το άτομο να καταλήξει ως αγνοούμενο.   

• Τα μέτρα για τη διαχείριση των νεκρών πρέπει να αναγνωρίζουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των οικογενειών και 

των κοινοτήτων και να παρέχουν στις οικογένειες τον απόλυτο σεβασμό σύμφωνα με τις πολιτιστικές και θρησκευτικές 

τους ανάγκες. 

• Η διαδικασία διαχείρισης των νεκρών από τη νόσο COVID-19 δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ιατροδικαστική διερεύνηση 

του θανάτου σε περιπτώσεις όπου  αυτό απαιτείται από τις αρχές (π.χ., ύποπτοι θάνατοι ή θάνατοι υπό κράτηση), αλλά 

θα πρέπει να υιοθετηθούν πρόσθετες προφυλάξεις ασφάλειας και υγείας κατά τις απαραίτητες μεταθανάτιες διαδικασίες. 

Ενόψει της ταχείας εξέλιξης της πανδημίας COVID-19, των νέων δεδομένων της ασθένειας και του ρυθμού των νέων 

πληροφοριών που προκύπτουν σχετικά με τον ιό, τις επιπτώσεις του και τον τρόπο ελέγχου του, αυτό το έγγραφο παρέχει 

γενικές συστάσεις και σχετικές αναφορές, οι οποίες βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και 

θα ενημερώνονται ανάλογα με τις ανάγκες.  

Τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική υποστήριξη στη διαχείριση μεγάλου αριθμού νεκρών από COVID-19 

πιθανότατα θα απαιτήσουν περισσότερους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

τοπικών δυνατοτήτων και υποστήριξης ή / και εκτέλεσης των διαδικασιών περισυλλογής  και ταυτοποίησης των νεκρών. 
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Ο οδηγός αυτός θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των 

νεκρών που περιέχονται στο εγχειρίδιο Διαχείριση Νεκρών μετά από καταστροφές: Εγχειρίδιο Πεδίου για τα 

σώματα Άμεσης Επέμβασης (ICRC, ΠΟΥ και Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

(IFRC), 2016). Το εγχειρίδιο παρέχει τις γενικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την περισυλλογή και 

ταυτοποίηση σορών ατόμων με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο θάνατο από COVID-19.1 Στο τέλος αυτού του εγγράφου 

περιλαμβάνονται πρόσθετες αναφορές. 

 

ΜΕΡΟΣ 1 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
COVID-19 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ 
 

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για τα μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου αριθμού 

νεκρών από τη νόσο COVID-19. Τέτοιου είδους μέτρα θα απαιτήσουν πιθανώς αυξημένο αριθμό ανθρώπινων και υλικών 

πόρων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας τοπικών δυνατοτήτων και υποστήριξης ή/και εκτέλεσης των διαδικασιών 

για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των νεκρών.   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-192
 

Ο ιός SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο COVID-19, ταξινομείται ως παθογόνο της ομάδας κινδύνου 3 (HG 3), όπως 

ο HIV και το βακτήριο της φυματίωσης. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό και οξύ αναπνευστικό 

σύνδρομο που μπορεί να είναι θανατηφόρο, ειδικά για τους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική θεραπεία 

για τη νόσο COVID-19 και η θεραπεία είναι συμπωματική. Πολλά στοιχεία είναι άγνωστα για τον ιό. Η ισχύουσα γνώση 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι είναι γνωστό για παρόμοιους κορωνοϊούς. Οι κορωνοϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια 

ιών που είναι κοινοί σε πολλά διαφορετικά είδη ζώων. Σπάνια, οι κορωνοϊοί σε ζώα μπορούν να μολύνουν ανθρώπους 

και στη συνέχεια να εξαπλωθούν από άτομο σε άτομο, όπως συνέβη με τον κορωνοϊό που προκαλεί το Αναπνευστικό 

Σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS), με τον κορωνοϊό που προκαλεί το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο 

(SARS) και τώρα τον SARS-Cov-2. 

Ο ιός είναι γνωστό ότι εξαπλώνεται κυρίως από άτομο σε άτομο: 

• μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ τους (σε απόσταση περίπου δύο μέτρων), 

• μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων ή αερολυμάτων που παράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φτερνίζεται, 

• από εκτίναξη σωματικών υγρών ενός μολυσμένου ατόμου. 

Η εργασία σε περιβάλλοντα συνωστισμένα με άτομα που έχουν SARS-CoV-2 (π.χ., συλλογή νεκρών από υπερπλήρεις 

χώρους κράτησης) παρουσιάζει κινδύνους, αλλά εάν χρησιμοποιείται  σωστά ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) 

που συνίσταται στο παρόν έγγραφο, παρέχει επαρκή προστασία.   

Είναι πιθανό ένα άτομο να προσβληθεί από SARS-CoV-2 λόγω επαφής με επιφάνειες ή αντικείμενα μολυσμένα με τον 

ιό αν ακολούθως αγγίξει το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του. 

Ο ιός είναι γνωστό ότι συνήθως επιβιώνει μερικές ώρες έξω από το ανθρώπινο σώμα, αλλά αυτό μπορεί σε κρύες και 

υγρές συνθήκες να επεκταθεί σε ημέρες. Ο ιός εξουδετερώνεται εύκολα με απολυμαντικά, όπως διαλύματα χλωρίνης και 

αιθανόλης.3 
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1 Σημειώνεται ότι το Παράρτημα 6 του εγχειριδίου («Διαχείριση των σορών ατόμων που απεβίωσαν λόγω επιδημίας μολυσματικής 

νόσου») καταρτίστηκε για το χειρισμό των νεκρών από παθογόνα της ομάδας κινδύνου 4 (HG 4) όπως ο ιός Έμπολα - ο πιο επικίνδυνος 

παθογόνος ιός. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες που προβλέπονται στο παράρτημα είναι υπέρμετρες για τη νόσο COVID-19, 

συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και τις διαδικασίες απολύμανσης που 

απαιτούνται καθώς και για τη ταφή των νεκρών. Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, ΠΟΥ, ICRC και IFRC, Διαχείριση Νεκρών μετά 

από καταστροφές: Εγχειρίδιο Πεδίου για τα σώματα Άμεσης Επέμβασης, 2η έκδοση, Γενεύη, 2016. 

2 Από: Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), Collection and Submission of Postmortem Specimens from Deceased 

Persons with Known or Suspected COVID-19, March 2020 (Interim Guidance), CDC, Ατλάντα, 25 Μαρτίου 2020. M. Osborn et al., 

Briefing on COVID-19: Autopsy Practices relating to Possible Cases of COVID-19, The Royal College of Pathologists,  Λονδίνο, 

Φεβρουάριος 2020. 
3 Βλέπε: G. Kampf et al., “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents”, Journal of 
Hospital Infection, τ. 104, 6 Φεβρουαρίου 2020, σελ. 246-251, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022. 

https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders-print-en
https://shop.icrc.org/management-of-dead-bodies-after-disasters-a-field-manual-for-first-responders-print-en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
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Όλα τα στάδια διαχείρισης των νεκρών, συμπεριλαμβανομένων της περισυλλογής, μεταφοράς, νεκροψίας- νεκροτομής, 

απόδοσης στις οικογένειες και ταφής της σορού, πρέπει να πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η πρόκληση αερολυμάτων και η εκτίναξη σωματικών υγρών. Εάν είναι πιθανή η παραγωγή αερολυμάτων 

(π.χ., όταν χρησιμοποιείται νεκροτομικό παλμικό πριόνι, το οποίο δεν συνιστάται), πρέπει να χρησιμοποιούνται 

κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι καθώς και ΕΑΠ, πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά μολυσμένες επιφάνειες και εξοπλισμός 

και πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, ιδίως το πλύσιμο των χεριών. Η εφαρμογή αυτών των 

προληπτικών μέτρων, εκτός από τις συνήθεις προφυλάξεις, συμβάλει στη αποτροπή άμεσης επαφής με μολυσματικό 

υλικό, τον διαδερμικό τραυματισμό και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με τη μετακίνηση υπέρβαρων σορών και τον 

χειρισμό χημικών ταρίχευσης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΜΕ SARS-COV-2 

• Για κάθε προγραμματισμένη δραστηριότητα που αφορά τη διαχείριση επιβεβαιωμένων ή ύποπτων θανάτων από 

COVID-19, πρέπει να προηγείται προκαταρκτική αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνου. (Δείτε επίσης το Μέρος 2 

παρακάτω). 

• Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή και ταυτοποίηση των σορών ατόμων που έχουν, ή μπορεί 

να έχουν πεθάνει από COVID-19, πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένο στη διαχείριση των νεκρών και στην ορθή 

χρήση του ΕΑΠ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εποπτεύονται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, το ελάχιστον από 

δικανικούς επαγγελματίες που είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι στη διαχείριση των νεκρών κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

• Οι διαδικασίες που υιοθετούνται πρέπει να περιορίζουν την έκθεση του προσωπικού στον SARS-CoV-2, να 

εμποδίζουν κατά το δυνατόν την περαιτέρω μετάδοση του SARS-CoV-2, να επιτρέπουν την έγκαιρη και ακριβή 

περισυλλογή και ταυτοποίηση των σορών και την αξιοπρεπή διαχείριση των νεκρών. 

• Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των επικρατέστερων πολιτιστικών πρακτικών και των προστατευτικών μέτρων 

διασφάλισης περιορισμού και αποφυγής εξάπλωσης του ιού, πρέπει να υπερισχύουν τα μέτρα προστασίας και πρέπει 

να καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι αυτό γίνεται κατανοητό, αποδεκτό και υποστηριζόμενο από την 

κοινότητα, τις θρησκευτικές αρχές και τους συγγενείς. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΟΡΩΝ  

Η φράση «χειριστής σορών» αναφέρεται σε κάθε άτομο που εμπλέκεται στη φυσική διαχείριση ανθρώπινων 

υπολειμμάτων. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επαγγελματίες υγείας και βοηθητικό προσωπικό υγειονομικής 

περίθαλψης, εργαζόμενους σε νεκροτομεία, όπως ιατροδικαστές, νεκροτόμους, προσωπικό που εμπλέκεται στη 

περισυλλογή  και μεταφορά ανθρώπινων υπολειμμάτων, καθώς και ατόμων που εμπλέκονται στην προετοιμασία των 

σορών για ταφή. Οι χειριστές σορών πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τον χειρισμό των σορών ατόμων 

με COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

• Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας: 

• Γάντια - βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι άθικτα (συνιστάται η χρήση γαντιών νιτριλίου). 

• Ποδιά / ρόμπα / φόρμα για την προστασία του δέρματος και των ενδυμάτων από μολυσμένο υλικό. 

• Οφθαλμική προστασία - γυαλιά προστασίας ή ασπίδα προσώπου. 

• Μάσκα προσώπου - οι μάσκες FFP2, FFP3 ή αναπνευστήρες N95 θεωρούνται επί του παρόντος η καλύτερη 

επιλογή για την πρόληψη της εισπνοής αερολυμάτων και την προστασία της μύτης και του στόματος από σταγονίδια 

κατά τη διαδικασία χειρισμού των σορών. Δείτε τον παρακάτω πίνακα. 

• Συνιστάται η χρήση ποδοναριών. 

• Εάν υπάρχει κίνδυνος κοψίματος, διατρητικού τραύματος ή άλλων τραυματισμών που διαπερνούν το δέρμα, φορέστε 

γάντια βαρέως τύπου πάνω από τα γάντια νιτριλίου.  

• Χρησιμοποιήστε ανθεκτικούς σάκους μεταφοράς νεκρού (π.χ., πάχους τουλάχιστον 250μm, μη βιοδιασπώμενους και 

βελτιστοποιημένους έναντι διαρροών), ή χρησιμοποιήστε διπλούς σάκους εάν αυτοί είναι λεπτοί και μπορεί να 

παρουσιάσουν διαρροή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιπτώσεις όπου μια σορός περιλαμβάνει πολλαπλά 

στάδια χειρισμού. 

• Απολυμάνετε οποιονδήποτε επαναχρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή τη 

συνήθη πρακτική.  

• Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο προστατευτικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας μιας χρήσης πρέπει 

να απορρίπτεται σωστά, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με άτομα, τρόφιμα, ποτά ή σκεύη φαγητού και κατανάλωσης. 

Η αποτέφρωση βιολογικών επικίνδυνων αποβλήτων είναι η καλύτερη λύση. 
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• Αποφύγετε την επαφή με το πρόσωπο και το στόμα σας, καθώς και με φαγητό, ποτό ή σκεύη φαγητού και ποτού, 

κατά το χειρισμό σορών. 

• Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το χειρισμό σορών και πριν από το φαγητό ή το ποτό. 

• Μην ασχολείστε με καμία άλλη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χειρισμού ή προετοιμασίας της σορού. 

• Μετά τη διαδικασία χειρισμού ή προετοιμασίας της σορού, πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας και απολυμάνετε τυχόν 

επιφάνειες που ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή με τη μολυσματική σορό. 

• Αναγνωρίστε τυχόν κινδύνους, εκτός από το SARS-CoV-2, που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον και στη 

θέση όπου έχει τοποθετηθεί η σορός. 

• Οι σοροί με SARS-CoV-2 συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο επιμόλυνσης για κάποιο χρονικό διάστημα από τη 

στιγμή που γίνει η περισυλλογή τους  (ώρες και πιθανώς ημέρες).4 

• Τα προσωπικά αντικείμενα του αποθανόντος ενδέχεται επίσης να συνεχίσουν να αποτελούν κίνδυνο επιμόλυνσης. 

Εάν πρόκειται να επιστραφούν στον πλησιέστερο συγγενή, σκεφτείτε προσεκτικά πώς είναι καλύτερο να 

απολυμάνετε τα αντικείμενα για να αποφύγετε να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία όσων τα παραλαμβάνουν. 

• Ομοίως, έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περισυλλογή, μεταφορά, εξέταση, αποθήκευση και ταφή 

ενδέχεται να έχουν επιμολυνθεί από τον ιό και πρέπει να απολυμανθούν αναλόγως.  

• Η διαδικασία περισυλλογής και ταυτοποίησης μολυσματικών  ανθρώπινων υπολειμμάτων παράγει απόβλητα που 

μπορεί επίσης να είναι μολυσμένα. Σκεφτείτε προσεκτικά πώς να διαχειρίζεστε και να απορρίπτετε τα απόβλητα, 

ώστε να αποφευχθεί να διακυβευθεί η ασφάλεια των εμπλεκόμενων ατόμων και να διαδοθεί ο SARS-CoV-2. 

Μεταφέρετε τις σορούς στο νεκροτομείο (ή στον τόπο απολύμανσης, εάν δεν γίνει η ιατροδικαστική εξέταση) το 

συντομότερο δυνατό. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-195
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Εάν η διαδικασία είναι πιθανό να προκαλέσει επαφή με σταγονίδια, χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο για διαδικασίες μεσαίου κινδύνου. 

** Εάν η διαδικασία είναι πιθανόν να προκαλέσει αερολύματα, χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο για διαδικασίες υψηλού κινδύνου. 

*** Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συνιστά τη χρήση διηθητικών αναπνευστικών συσκευών FFP3 για την 

εκτέλεση διαδικασιών που δημιουργούν αερολύματα. Σε περίπτωση έλλειψης αναπνευστικών συσκευών κατηγορίας 3, η χρήση 

αναπνευστικών συσκευών κατηγορίας 2 (δηλαδή FFP2) μπορεί να εξεταστεί κατά περίπτωση και μετά από αξιολόγηση των κινδύνων που 

μπορεί να έχουν οι απαιτούμενες διαδικασίες.  

  

 

 

Διαδικασίες χαμηλού 

κινδύνου:*  

• εισαγωγή σορών στο 

χώρο του νεκροτομείου 

• προετοιμασία σορών για 

επισκόπηση  

• απόδοση σορών 

Διαδικασίες μεσαίου 

κινδύνου:** 

• γυρίζοντας στο πλάι τη 

σορό 

• αφαιρώντας την 

ενδυμασία  

• παρατεταμένος 

χειρισμός της σορού 

Διαδικασίες υψηλού 

κινδύνου: 

• νεκροψία - νεκροτομή 

• άλλες επεμβατικές 

διαδικασίες 

Γάντια μιας χρήσης Ναι Ναι Ναι 

Πλαστική ποδιά μιας χρήσης Ναι Ναι Ναι 

Αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης Όχι Όχι Ναι 

Χειρουργική μάσκα (Τύπου 

IIR)  

Ναι Όχι Όχι 

Μάσκα υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας (FFP) *** 
Όχι FFP2 ή FFP3 FFP3 

Οφθαλμική προστασία Ναι Ναι Ναι 

Υποδήματα / ποδονάρια  

(ιδανικά γαλότσες που 

μπορούν εύκολα να 

απολυμανθούν) 

 

Ναι Ναι Ναι 
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4 G. Kampf et al., “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents”, Journal of Hospital 

Infection, τ. 104, 6 Φεβρουαρίου 2020, σελ. 246-251, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022. 

5 Πίνακας προσαρμοσμένος από: Department of Health and Social Care et al., COVID-19: Guidance for Infection Prevention and 

Control in Healthcare Settings, GOV.UK, 27 Απριλίου 2020. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881489/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_complete.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881489/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_complete.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881489/COVID-19_Infection_prevention_and_control_guidance_complete.pdf
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ 

Οι θάνατοι που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 είναι φυσικοί θάνατοι και γενικά δεν απαιτούν πλήρη ιατροδικαστική 

εξέταση. Ωστόσο ενδέχεται να απαιτηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ., 

αποβιώσαντες υπό κράτηση6) ή όταν υπάρχουν υποψίες για άλλες αιτίες θανάτου (π.χ., ατύχημα, αυτοκτονία ή 

ανθρωποκτονία), ανεξάρτητα από το εάν ο νεκρός είχε προσβληθεί από COVID-19. Η απόφαση να διενεργηθεί πλήρης 

ή μερική ιατροδικαστική εξέταση είναι συνήθως ευθύνη των εμπλεκόμενων αρχών (π.χ., προανακριτική ή εισαγγελική 

αρχή), μερικές φορές κατόπιν διαβούλευσης με ιατροδικαστές. 

Για τη διεξαγωγή νεκροψίας-νεκροτομής, συνιστάται ο ακόλουθος επιπρόσθετος ΕΑΠ: δύο ζεύγη χειρουργικών γαντιών 

με ενδιάμεσα γάντια από τεχνητό πλέγμα, αδιάβροχη ρόμπα, αδιάβροχη ποδιά, προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδα και 

μάσκα FFP3 ή αναπνευστική συσκευή μίας χρήσης με πιστοποίηση NIOSH (N95 ή υψηλότερη). Για περαιτέρω 

καθοδήγηση, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση για COVID-19: Διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής 

σορών με πιθανή λοίμωξη από COVID-19 (στα αγγλικά). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΟΡΟΥΣ 

Οι δικανικές διαδικασίες που συνιστά η ICRC για την ταυτοποίηση των νεκρών μπορούν να εφαρμοστούν για όσους 

έχουν πεθάνει από COVID-19, όπου απαιτείται. Ωστόσο, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί: 

• Οι σοροί ατόμων που έχουν πεθάνει από COVID-19 μπορεί να εξακολουθούν να είναι μολυσματικές και ως εκ 

τούτου επικίνδυνες για μη προστατευμένα άτομα, οπότε η οπτική αναγνώριση από τον συγγενή πρέπει να ελέγχεται 

αυστηρά και να ακολουθεί τις απαραίτητες προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΕΑΠ. Επιπλέον, επειδή 

οι διαδικασίες περισυλλογής μπορεί να είναι περίπλοκες και συνεπώς να απαιτούν περισσότερο χρόνο, οι σοροί 

μπορεί να έχουν αποσυντεθεί πέρα από το σημείο όπου η οπτική αναγνώριση είναι δυνατή μέχρι τη στιγμή που 

συλλέγονται. 

• Όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία εξέτασης και ταυτοποίησης ανθρώπινων σορών με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη 

λοίμωξη από SARS-CoV-2 απαιτείται να φέρουν κατάλληλο ΕΑΠ, ο οποίος επηρεάζει την επιδεξιότητα του χρήστη και 

την ικανότητά του να χρησιμοποιεί εξαιρετικές κινητικές δεξιότητες. Επιπλέον, η εκτέλεση επεμβατικών τεχνικών μπορεί 

να αυξήσει τον κίνδυνο έκθεσης του προσωπικού στον ιό. Για αυτούς τους λόγους, επεμβατικές τεχνικές θα πρέπει να 

αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν. 

• Τα επιπλέον μέτρα προστασίας που απαιτούνται για το χειρισμό μολυσμένων σορών μπορεί να αυξήσουν το χρόνο 

που απαιτείται για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και της ιατροδικαστικής εξέτασης. 

• Όπου απαιτείται η ταυτοποίηση των νεκρών (και  η μεταθανάτια εξέτασή τους), αυτό πρέπει να γίνεται σε 

προσωρινές εγκαταστάσεις εξέτασης. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή πληρότητας και μόλυνσης των κανονικών 

εγκαταστάσεων των νεκροτομείων και έκθεσης σε κίνδυνο του προσωπικού, το οποίο αναμένεται να εργάζεται υπό 

κανονικές συνθήκες. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Ο σκοπός ενός προσωρινού χώρου εξέτασης είναι να χρησιμεύσει ως χώρος όπου οι σοροί με SARS-CoV-2 μπορούν 

να διατηρηθούν με ασφάλεια μέχρι να γίνουν ρυθμίσεις για την απόθεσή τους. 

Όταν οι σοροί εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο επιμόλυνσης, το προσωπικό που εργάζεται στον προσωρινό χώρο 

εξέτασης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ταυτοποίησης και μεταθανάτιας εξέτασης) 

πρέπει πάντα να φοράει κατάλληλο ΕΑΠ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη μη διάδοση του ιού εκτός του 

προσωρινού χώρου εξέτασης. Ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες έχουν εκτεθεί οι σοροί, ενδέχεται να είναι απαραίτητα 

ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα μέτρα (τα οποία προσαρμόζονται καθώς η γνώση μας για τη λοίμωξη COVID-19 

εξελίσσεται): 

• Απολύμανση σάκων μεταφοράς νεκρών κατά την άφιξή τους στον προσωρινό χώρο φύλαξης. 

• Τοποθέτηση των σάκων που περιέχουν τη σορό εντός δεύτερων σάκων. 

• Απολύμανση της εξωτερικής επιφάνειας του σάκου μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης ή μεταθανάτιας εξέτασης. 

• Εφαρμογή δύο ζευγών γαντιών (το εξωτερικό ζευγάρι να είναι γάντια νιτριλίου). Αυτό πρέπει να γίνεται από όλο 

το προσωπικό που χειρίζεται τους σάκους ή τις σορούς για τη μείωση της επιμόλυνσης. 

• Τήρηση αρχείου για όλες τις μετακινήσεις των σορών εντός του προσωρινού χώρου φύλαξης και αυστηρή τήρηση 

ανά πάσα στιγμή των πρωτοκόλλων υγείας και ασφάλειας. Πρέπει επίσης να υπάρχει μια σταθερή ροή 

επικοινωνίας μεταξύ του προσωρινού χώρου φύλαξης και της ομάδας που συντονίζει την όλη διαδικασία.
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6 ICRC, Guidelines for Investigating Deaths in Custody, ICRC, Γενεύη, 2013. 

https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4126-guidelines-investigating-deaths-custody
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ / ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

• Όπου απαιτείται μεταφορά της σορού, ο σάκος που περιέχει τον νεκρό πρέπει να τοποθετείται σε ένα δεύτερο σάκο 

(εάν η σορός έχει ήδη τοποθετηθεί σε δυο σάκους, ο εξωτερικός σάκος πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί 

με νέο σάκο). Ο εξωτερικός σάκος πρέπει να απολυμανθεί πλήρως πριν από την απόδοση του νεκρού. 

• Πρέπει να αποφεύγεται η αποτέφρωση σορών αγνώστων στοιχείων. Η ταφή σε ατομικό τάφο είναι η ορθή πρακτική. 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η διαρροή υγρών από τους τάφους, ώστε να μην 

μολυνθούν το υπόγεια νερά. Οι σοροί πρέπει να ταφούν με τους αντίστοιχους σάκους τους, ανεξάρτητα από το αν 

χρησιμοποιούνται φέρετρα. Αυτό χρησιμεύει τόσο για τη μελλοντική εκταφή όσο και για την εξέταση των σορών, 

εάν είναι απαραίτητο (π.χ. για ταυτοποίηση) και για την ασφαλή απόρριψη των σάκων. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο Παράρτημα 7 του εγχειριδίου Διαχείριση 

Νεκρών μετά από καταστροφές: Εγχειρίδιο Πεδίου για τα σώματα Άμεσης Επέμβασης. 

• Τα προσωπικά αντικείμενα όσων έχουν πεθάνει από COVID-19 ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο επιμόλυνσης. 

Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απολύμανσης τέτοιων αντικειμένων πριν από την απόδοσή τους στον 

πλησιέστερο συγγενή ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της μόλυνσης και των σχετικών κινδύνων για την υγεία. 

Όταν δεν είναι δυνατή η απολύμανση, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά εάν τα αντικείμενα πρέπει να αποδοθούν 

στον πλησιέστερο συγγενή ή να αποθηκευτούν για μελλοντική ασφαλή απόδοση. Εάν αποφασιστεί η απόρριψη 

των αντικειμένων ως μολυσμένα απόβλητα, αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται μαζί με τον λόγο για την απόρριψη 

τους. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

• Οι διαδικασίες απολύμανσης μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: διαδικασίες για το προσωπικό που είναι 

υπεύθυνο για τη διαχείριση των νεκρών (μαζί με τον εξοπλισμό τους) και εκείνες για τις σορούς. Οι στόχοι της 

απολύμανσης είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας όσων χειρίζονται τους νεκρούς και η πρόληψη της 

εξάπλωσης της μόλυνσης. 

• Η διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει να καθορίζει τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες απολύμανσης, 

συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από την απολύμανση. 

• Η συνιστώμενη προσέγγιση είναι η τοποθέτηση των σορών εντός δύο σάκων μεταφοράς νεκρών στο σημείο 

περισυλλογής και η μετέπειτα απολύμανση του εξωτερικού σάκου. 

• Η απολύμανση της σορού δεν συνιστάται, κυρίως επειδή τα σώματα ενδέχεται να απελευθερώσουν τον ιό μέσω 

αερολυμάτων ή σταγονιδίων από το αναπνευστικό σύστημα ή άλλων υγρών. Επιπλέον, η έντονη απολύμανση 

σωμάτων ή τμημάτων του σώματος μπορεί να καταστρέψει εγκληματολογικά αποδεικτικά στοιχεία ή να επισκιάσει 

αναγνωριστικά στοιχεία και να κάνει την ταυτοποίηση πιο δύσκολη. 

• Η απολύμανση των σάκων των νεκρών πρέπει να ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες για COVID-19 και να 

χρησιμοποιούνται συνιστώμενα απολυμαντικά. 

• Το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες απολύμανσης που ορίζονται για τον ΕΑΠ που φέρουν. 

• Προτού απομακρυνθεί οποιοσδήποτε εξοπλισμός από τον προσωρινό χώρο φύλαξης, μετά την απολύμανση, 

πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι επιμόλυνσης. 

• Κάθε εξοπλισμός που δεν μπορεί να απολυμανθεί πρέπει να απορρίπτεται ως μολυσμένο απόβλητο, μετά από τις 

συνήθεις διαδικασίες βιοασφάλειας. Αυτό συνήθως απαιτεί ελεγχόμενη αποθήκευση, μεταφορά και αποτέφρωση.
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ΜΕΡΟΣ 2 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ COVID-19  
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

Kατά τη διάρκεια μιας σημαντικής και ραγδαίας αύξησης των θανάτων, υπάρχει ο κίνδυνος να υπερβούν οι τοπικές 

δυνατότητες διαχείρισης νεκρών λόγω της επιπρόσθετης πίεσης που ασκείται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

και ιατροδικαστικής, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των νεκρών. Εάν πολλά άτομα έχουν 

μολυνθεί, είναι πιθανό ότι δεν θα λάβουν όλοι ιατρική φροντίδα, οδηγώντας έτσι σε μη διαγνωσμένους θανάτους που 

απαιτούν ιατροδικαστική παρέμβαση. Αυτή η ενότητα παρέχει καθοδήγηση για τους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων και τους υπεύθυνους των σχετικών φορέων που καταρτίζουν το σχέδιο δράσης σε μια πιθανή 

αύξηση των θανάτων που υπερβαίνει τις συνήθεις δυνατότητες διαχείρισης. Θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με τα 

Παραρτήματα 4 και 5 του εγχειριδίου Διαχείριση Νεκρών μετά από καταστροφές: Εγχειρίδιο Πεδίου για τα σώματα 

Άμεσης Επέμβασης. 

Παρακάτω καταγράφονται βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα υπουργεία Υγείας/Δικαιοσύνης/ 

Εσωτερικών/Εξωτερικών, ηγέτες κυβερνήσεων και, εάν υπάρχουν, από ομάδες διαχείρισης καταστροφών κατά την 

εφαρμογή ενός υφιστάμενου σχεδίου αντιμετώπισης μαζικών απωλειών (ως μέρος του εθνικού σχεδίου διαχείρισης 

καταστροφών) ή ελλείψει ενός τέτοιου σχεδίου. Εάν υπάρχει κέντρο συντονισμού διαχείρισης κρίσεων, θα πρέπει να 

δεσμευτεί για το συντονισμό της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των νεκρών. 

Εάν δεν υπάρχει κέντρο συντονισμού για τη διαχείριση κρίσεων, ή σε περίπτωση που το κέντρο δεν έχει ενσωματώσει τη 

διαχείριση των νεκρών στις αρμοδιότητές του, θα πρέπει να συσταθεί ομάδα συντονισμού, η οποία να αποτελείται 

από εκπροσώπους των αρμόδιων επί του θέματος φορέων.  Οι ιατροδικαστικές ή δικανικές υπηρεσίες που έχουν 

εμπειρία στη διαχείριση των νεκρών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών σορών, 

πρέπει να συμβουλεύονται και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων ετοιμότητας. Αυτό το έγγραφο 

επικεντρώνεται σε περιπτώσεις ειδικές για μαζικούς θανάτους που οφείλονται σε μολυσματικές ασθένειες όπως η COVID-

19, αλλά οι περισσότερες από τις ακόλουθες συστάσεις πρέπει να αποτελούν μέρος ενός υφιστάμενου σχεδίου 

αντιμετώπισης μαζικών απωλειών. 

Ελλείψει υφιστάμενου σχεδίου, τα ακόλουθα παρέχουν γενικές οδηγίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία ενός σχεδίου 

αντιμετώπισης μαζικών απωλειών. Συνιστώνται επίσης συγκεκριμένα μέτρα που βασίζονται σε διαδικασίες διαχείρισης νεκρών 

για την ταχεία αντιμετώπιση του αυξημένου αριθμού θανάτων σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη και συνολική ανταπόκριση. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

 

• Ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης καταστροφών πρέπει πάντα να περιλαμβάνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών 

απωλειών το οποίο να έχει συνταχθεί με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών για την ορθή διαχείριση των νεκρών, να 

διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και το σεβασμό των νεκρών και των οικογενειών τους και να αναλαμβάνει τις διαδικασίες 

διερεύνησης όπου αυτό απαιτείται. Το σχέδιο πρέπει να αποτελεί το συντονιστικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει 

βασικούς φορείς και άτομα, καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες τους. Πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει 

επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές με συγκεκριμένες δράσεις για νομικές έρευνες ή για τη διερεύνηση θανάτων. 

• Το σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών πρέπει να καθορίζει μια στρατηγική διάδρασης και συντονισμού μεταξύ 

πολλών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στην ανταπόκριση. Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη κατανοούν τις δικές 

τους ευθύνες και τις συμφωνημένες, τυποποιημένες και συμπληρωματικές δράσεις και πρακτικές οι οποίες σέβονται 

τα συμφέροντα όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένου του κοινού. 

• Η πολιτική πρακτική πρέπει να προασπίζεται την αξιοπρέπεια των νεκρών και να επιδεικνύει σεβασμό προς 
τα αποθανόντα άτομα και τις οικογένειές τους. 

• Η διαδικασία διαχείρισης των νεκρών πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση πολλών περιπτώσεων υπό πίεση, 
διατηρώντας παράλληλα την ευημερία του προσωπικού και των πληγέντων κοινοτήτων. 

• Στις οικογένειες των αποθανόντων πρέπει να παρέχονται σχετικές πληροφορίες. Διασφαλίστε την κατάλληλη 
επικοινωνία με το κοινό. 

• Είναι απαραίτητη η συνεχής και αποτελεσματική επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και άλλων παρόχων υπηρεσιών. 
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• Το σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών πρέπει επίσης να καθορίζει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για την 

εφαρμογή της διαχείρισης μαζικών απωλειών. Αυτό περιλαμβάνει τη νομοθεσία σχετικά με τις ευθύνες των 

διαφόρων αρχών, τα στάδια της ανταπόκρισης και τη δομή διοίκησης και ελέγχου. Το σχέδιο συμβάλλει στη 

διασφάλιση της τήρησης της ιεραρχίας σε όλα τα επίπεδα και από όλους όσους εμπλέκονται στην εκτέλεση των 

αντίστοιχων καθηκόντων τους. 

• Η οποιαδήποτε διερεύνηση του θανάτου πρέπει να επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αποθανόντος και πού, πότε, 

πώς και με ποιον τρόπο απεβίωσε. Αυτές οι έρευνες διεξάγονται για όλους τους αιφνίδιους, απρόβλεπτους ή 

ανεξήγητους θανάτους, συμπεριλαμβανομένων των αιφνίδιων θανάτων από ένα ξέσπασμα μολυσματικών νόσων 

όπως τη νόσο COVID-19. 

• Δεν θα προκύψουν όλοι οι θάνατοι από COVID-19 εντός ιατρικών δομών. Επομένως, πρέπει να παρέχεται σωστή 

εκπαίδευση και επίβλεψη στα σωμάτα άμεσης επέμβασης που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις 

θανάτων από COVID-19, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διαχείριση των εν λόγω περιπτώσεων.  

• Οι βασικές πρακτικές για τη διαχείριση των νεκρών είναι απαραίτητες και πρέπει να ακολουθούνται σε όλες τις 

περιπτώσεις. Αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται απότομα, προκαλώντας πίεση 

τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στις αντίστοιχες δομές. 

• Η ανταπόκριση που παρέχεται πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις οικογένειες των ατόμων που έχουν αποβιώσει.  

• Μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καθορισμένων κέντρων επικοινωνίας ή/και ευρέως 

προσβάσιμων δικτύων, είναι απαραίτητη για την τακτική, αξιόπιστη και με διαφάνεια επικοινωνία προς το κοινό. Τα 

σχέδια και οι επιχειρησιακές δράσεις των διαφόρων αρχών που συμμετέχουν στην ανταπόκριση πρέπει να 

μεταδίδονται μέσω τακτικών ενημερώσεων και αναφορών προόδου. Πρέπει να θεσπιστούν τυποποιημένες διαδικασίες 

οι οποίες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

• Το σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών δεν πρέπει απλώς να κατευθύνει τον τρόπο χειρισμού των σορών 

και/ή την απόδοσή τους. Αντίθετα, το εν λόγω σχέδιο πρέπει να καθορίζει τις επιχειρησιακές πρακτικές και τα 

άλλα οικονομικά, διοικητικά και υλικοτεχνικά συστήματα που θα διασφαλίζουν ότι όλες οι πτυχές της διαδικασίας 

διαχείρισης των νεκρών πραγματοποιούνται με επαγγελματικό και αξιοπρεπή τρόπο: αναζήτηση, περισυλλογή, 

εξέταση, ταυτοποίηση, φύλαξη και απόδοση της σορού στην οικογένεια για ταφή. Κάθε βήμα πρέπει να 

τεκμηριώνεται με τυποποιημένο τρόπο. Αυτή η τεκμηρίωση θα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να 

προστατεύονται και να συγκεντρώνονται κεντρικά όχι μόνο για σκοπούς νομικής ή άλλης σχετικής έρευνας, αλλά 

και για τον ορθό σχεδιασμό, τις επιμέρους επιχειρησιακές δράσεις, την υλικοτεχνική, διοικητική και οικονομική 

μέριμνα, αλλά και τις επιμέρους εκθέσεις αναφοράς. Το σχέδιο πρέπει επίσης να καθορίζει τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες για τη διαχείριση των αζήτητων και αγνώστων στοιχείων σορών, καθώς και την καταγραφή της θέσης 

φύλαξής τους και των σχετικών με την ταυτότητα τους χαρακτηριστικών για μελλοντική αξιοποίηση. Κάθε στάδιο 

του σχεδίου πρέπει να κατανοεί τις υφιστάμενες δυνατότητες και ικανότητες, και να προσδιορίζει τους τομείς όπου 

απαιτούνται εναλλακτικές λύσεις. 

• Το σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την 

υγεία στην εργασία, οι οποίες να διαφυλάσσουν τα σώματα άμεσης επέμβασης και τους εμπλεκόμενους 

επαγγελματίες υγείας. Πρέπει να καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου και να θεσπίζει ένα μηχανισμό για την 

εκπαίδευση των σωμάτων άμεσης επέμβασης σχετικά με τον τρόπο μείωσης του κινδύνου μόλυνσής τους κατά τη 

διάρκεια μιας επιδημικής έξαρσης λοιμωδών νοσημάτων. Ομοίως, πρέπει να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τον 

έλεγχο της μόλυνσης, τον προστατευτικό εξοπλισμό και τον ΕΑΠ στα σώματα άμεσης επέμβασης, στο προσωπικό 

των νεκροτομείων, στους τεχνικούς εργαστηρίων και σε άλλα άτομα εμπλεκόμενα με το χειρισμό των νεκρών. 

Πρέπει επίσης να επισημαίνει τη σημαντικότητα διαβίβασης κατευθυντήριων γραμμών προς τις οικογένειες και τις 

κοινότητες όπου έγινε η περισυλλογή των μολυσματικών σορών, με σκοπό την περαιτέρω μείωση της μόλυνσης. 

• Οι ομαδικοί τάφοι πρέπει να αποφεύγονται. Συχνά φανερώνουν κακό σχεδιασμό εκ μέρους των αρχών και αδιαφορία 

για τις επιθυμίες, τα έθιμα και τις θρησκευτικές τελετουργίες των οικογενειών και των κοινοτήτων. Οι μεμονωμένες ταφές 

θεωρούνται σεβαστές και αξιοπρεπείς και διευκολύνουν τον εντοπισμό των ανθρώπινων υπολειμμάτων. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί, ωστόσο, μόνο μέσω ενός συλλογικού σχεδιασμού μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών, άλλων σχετικών 

φορέων - όπως γραφεία τελετών, αποτεφρωτήρια και νεκροταφεία - και, το πιο σημαντικό, των οικογενειών. 

• Φαινόμενα με μαζικές απώλειες συχνά περιλαμβάνουν και θανάτους αλλοδαπών ατόμων. Είναι σημαντικό να ακολου-

θούνται διεθνώς αποδεκτές ορθές πρακτικές και διαδικασίες, οι οποίες προωθούν την αξιοπρεπή και με επαγγελμα-

τισμό διαχείριση των νεκρών, και η οποιαδήποτε επαφή με ανθρώπους διαφορετικών υποβάθρων, πολιτισμών και 

θρησκειών να γίνεται με σεβασμό. Αυτό διευκολύνει τη διαχείριση των περίπλοκων, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

διοικητικών και νομικών διαδικασιών ξένων κυβερνήσεων κατά τον επαναπατρισμό σορών ή την ενημέρωση συγγενών 

που ζουν στο εξωτερικό για το θάνατο ενός αγαπημένου τους προσώπου.   Η μεταφορά των σορών διαμέσου διεθνών 

συνόρων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου η λοίμωξη θεωρηθεί ότι δεν μεταδίδεται πλέον. Οι αεροπορικές εταιρείες 

που αναμένεται να εμπλακούν στη μεταφορά των σορών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο.
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1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

• Προσδιορίστε το υπουργείο ή το τμήμα της κυβέρνησης που ηγείται του συντονισμού. 

• Προσδιορίστε το άτομο επαφής σε καθεμία από τις εμπλεκόμενες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ιατροδικαστικών 

υπηρεσιών και εργαστηρίων, καθώς και των λοιπών φορέων εμπλεκόμενων στη διαχείριση των νεκρών και στην 

επαφή με τις οικογένειες, και καθορίστε τους ρόλους και τις ευθύνες γύρω από τις διάφορες φάσεις της διαχείρισης 

των νεκρών. Αυτό συμπεριλαμβάνει την περισυλλογή και μεταφορά της σορού, τη μεταθανάτια εξέταση (εάν 

απαιτείται), την ταυτοποίηση, τη φύλαξη και απόθεση της σορού ή την απόδοση της στις οικογένειες και την ταφή, την 

καταγραφή του θανάτου και την παροχή πληροφοριών και προσοχής στις οικογένειες. 

• Δημιουργήστε μια ομάδα συντονισμού με τη συμμετοχή εκπροσώπων από διάφορες υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να 

συμπεριληφθούν διοικητές νοσοκομείων, θρησκευτικές αρχές, δημοτικές υπηρεσίες, νεκροταφεία και αποτεφρωτήρια για 

μια πραγματικά ολοκληρωμένη ανταπόκριση. Αν και δεν συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού, ο ιδιωτικός τομέας 

αποτελεί βασικό πόρο και πρέπει να εμπλακεί στο μέτρο του δυνατού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη ανταπόκριση για την κάλυψη  όλων των πτυχών της διαδικασίας διαχείρισης των 

νεκρών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των αστυνομικών αρχών, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

προανακριτική έρευνα. 

• Οι τοπικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι τυχόν συμμετέχοντες εθελοντές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ακολουθούν 

τις καθιερωμένες διαδικασίες. 

• Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή κατανόηση των τοπικών δυνατοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των νεκρών - κυρίως 

σε σχέση με τη μεταφορά, τη φύλαξη και την απόδοση των σορών- ως βάση για τον καθορισμό των επόμενων 

βημάτων σε μια ανταπόκριση όπου υπάρχει η συμμετοχή πολλών υπηρεσιών.  

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα όσον αφορά τις υποδομές, τους ανθρώπινους πόρους, τα υλικά και 

τον ΕΑΠ για να μπορείτε να ανταποκριθείτε στην αύξηση του αριθμού των θανάτων. Εάν δεν υπάρχει, η ομάδα 

συντονισμού πρέπει να στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις για την απαιτούμενη υποστήριξη. 

• Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό διαχείρισης ή συντονισμού των διαφόρων εμπλεκόμενων αρχών παρέχει σαφείς 

οδηγίες και συστάσεις για το χειρισμό των νεκρών. 

• Η διαχείριση των νεκρών, ιδίως η μεταφορά των σορών, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα ζητήματα υγείας και 

ασφάλειας στο προσωπικό, όπως η σωματική επιβάρυνση από τον χειρισμό των σορών, λόγω της επανειλημμένης 

ανύψωσης μεγάλων βαρών, της παρατεταμένης έκθεσης σε χαμηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνες ουσίες και το 

ψυχολογικό τραύμα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν προσδιορισθεί και καλυφθεί οι ανάγκες του προσωπικού που εργάζεται 

υπό αυτές τις συνθήκες και ότι λαμβάνει επαρκή υποστήριξη. 

• Πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη διαχείριση επιβεβαιωμένων ή ύποπτων θανάτων από COVID-

19,  πρέπει να διεξάγεται μια προκαταρκτική αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνου. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει 

τον προσδιορισμό του αριθμού, της θέσης φύλαξης και της κατάστασης των σορών, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάστασής τους σχετικά με τη νόσο COVID-19. 

2 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ  

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού θανάτων, η μετακίνηση των σορών μεταξύ σπιτιών, νοσοκομείων, νεκροτομείων, 

νεκροταφείων και χώρων φύλαξης, απαιτεί μεγάλο αριθμό προσωπικού για τη διαχείριση των σορών, καθώς και οχημάτων 

για τη μεταφορά τους. Οργανώστε τη διαδικασία μεταφοράς των σορών έχοντας κατά νου τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Ποια νομοθεσία και κανονισμοί ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία; 

• Ποιος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των σορών; 

• Διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες; 

• Συμμετέχουν οι αστυνομικές ή δικαστικές αρχές; 

• Πού πρέπει να μεταφέρονται οι σοροί ατόμων με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη λοίμωξη από COVID-19; Υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο νεκροτομείο όπου θα πρέπει να μεταφερθούν; 

• Σε ποιο βαθμό ο αριθμός των απωλειών μπορεί να υπερβεί τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες για τη μεταφορά των 

σορών; Προσδιορίστε την υποστήριξη που απαιτείται όσον αφορά τα οχήματα, την υποδομή, τα υλικά και τους 

ανθρώπινους πόρους.   

• Ποιες εναλλακτικές πηγές υποστήριξης υπάρχουν εάν εξαντληθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες; Βεβαιωθείτε ότι είναι 

κατανοητός ο ρόλος τους στην ευρύτερη ανταπόκριση.7 Γνωρίζουν και κατανοούν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας 

και προφύλαξης; 

• Αυτές οι εναλλακτικές πηγές υποστήριξης έχουν την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη; 

• Για προτεινόμενες διαδικασίες χειρισμού σορών, ανατρέξτε στην ενότητα "Τεχνικές εισηγήσεις για χειριστές σορών", 

στη σελίδα 3. 
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3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ  

• Ποιοι κανονισμοί ισχύουν; Υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία ή κανονισμός που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια 

πανδημία; Για παράδειγμα, συνήθως ένας γιατρός πιστοποιεί τον θάνατο, αλλά ποιος πιστοποιεί έναν θάνατο εάν 

δεν υπάρχει μάρτυρας, όπως όταν κάποιος που πιθανολογείται ότι έχει COVID-19, πεθάνει στο σπίτι; Είναι 

υποχρεωτική η νεκροψία-νεκροτομή; 

• Σε περίπτωση θανάτου υπό κράτηση, ποιοι κανονισμοί πρέπει να ακολουθούνται; Σκεφτείτε να συνεργαστείτε με τις 

αστυνομικές και άλλες εμπλεκόμενες αρχές ώστε να γίνει η προσαρμογή σε περίπτωση μεγάλης αύξησης του 

αριθμού των θανάτων. 

• Ποιος είναι υπεύθυνος για την έκδοση πιστοποιητικού θανάτου και ποιος για την καταχώρηση του θανάτου; 

• Διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες εάν οι θάνατοι αυξηθούν απότομα; Υπάρχουν μέτρα για να διασφαλιστεί, 

για παράδειγμα, εάν υπάρχουν αρκετοί γιατροί για να υπογράφουν τα πιστοποιητικά θανάτου και αρμόδιοι 

υπάλληλοι για την καταχώρηση των θανάτων; Λάβετε υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ενδέχεται να μην 

λειτουργούν ή να έχουν μειώσει τις δραστηριότητές τους, ενδέχεται να ισχύουν μέτρα κοινωνικής απόστασης κ.λπ. 

4 ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
(ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) 

• Επανεξετάστε την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες (π.χ. για τη γρίπη). 

• Οι τοπικές αρχές πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να 

παρέχονται. Πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ορθή εκτέλεση της διαχείρισης των νεκρών, 

τόσο για τους θανάτους από COVID-19 όσο και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θανάτων, ειδικά όταν οι σοροί 

μεταφέρονται στις ίδιες εγκαταστάσεις. 

• Οι οικογένειες των νεκρών πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τυχόν καθυστερήσεις, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, 

κ.λπ. Καταρτίστε σχέδια για επικοινωνία με τις οικογένειες τόσο για τους θανάτους από COVID-19 όσο και για τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις θανάτων. 

• Σκεφτείτε πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τους δικαστικούς και ιατροδικαστικούς πόρους για να βελτιώσετε 

τη λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις που απαιτούν ιατροδικαστική προσοχή, ποιοι πρόσθετοι ιατροδικαστικοί πόροι 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση των νεκρών από την πανδημία, πώς μπορούν να διανεμηθούν οι 

υποθέσεις, εάν είναι δυνατόν κ.λπ. 

5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ  

• Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ χώρων φύλαξης των σορών και προσωρινών νεκροτομείων. Κάθε ένα 

εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Ένας έκτακτος χώρος φύλαξης των σορών αναφέρεται στην ανάγκη 

δημιουργίας ενός προσωρινού χώρου φύλαξης όταν η αύξηση των θανάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

εξαντλεί την υπάρχουσα δυνατότητα φύλαξης. Τα προσωρινά νεκροτομεία αναφέρονται στην ανάγκη για πρόσθετη 

ιατροδικαστική υποδομή (π.χ. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) και περιλαμβάνουν αίθουσες νεκροψίας-

νεκροτομής και εργαστήρια. Μια ραγδαία αύξηση των θανάτων από COVID-19 είναι πιθανό να απαιτεί επιπλέον 

χώρο για τη φύλαξη των σορών και πιθανώς προσωρινά νεκροτομεία, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες. 

• Δημιουργήστε ένα μηχανισμό για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων κατάλληλων για τη φύλαξη σορών, τις διαδικασίες 

εξασφάλισης του χώρου, τη στελέχωση των εγκαταστάσεων και τη διαχείριση της φύλαξης των σορών. 

• Η συντονιστική ομάδα πρέπει να ενημερωθεί για όλους τους υφιστάμενους χώρους φύλαξης. Τέτοιες εγκαταστάσεις 

μπορεί να βρίσκονται σε νοσοκομεία, δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους κηδειών, γραφεία τελετών, και 

ιατροδικαστικές εγκαταστάσεις. Συμπεριλάβετε επίσης και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πανεπιστήμια μπορεί να έχουν επιπλέον χώρο για τη φύλαξη σορών. Ορισμένες 

πόλεις μπορεί να έχουν χώρο μόνο στο δημόσιο νεκροτομείο. 

• Ακόμα κι αν η απόφαση είναι να ταφούν οι νεκροί το συντομότερο δυνατό, οι σοροί αναμφίβολα θα πρέπει να 

παραμείνουν σε φύλαξη για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών και 

διαχειριστικών διαδικασιών (π.χ. εν αναμονή της έκδοσης του πιστοποιητικού θανάτου, της έγκρισης για την 

αποτέφρωση ή την ταφή, της εν εξελίξει ανακριτικής έρευνας ή την ενημέρωση της οικογένειας). Επομένως, πρέπει να 

καθοριστεί εκ των προτέρων επιπλέον χώρος για τη φύλαξη των σορών. 
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7 Οι εναλλακτικές πηγές υποστήριξης περιλαμβάνουν γραφεία τελετών, ιδιωτικά ασθενοφόρα, σώματα άμεσης επέμβασης, Πολιτική 
Άμυνα, τους Εθνικούς Συλλόγους του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, αστυνομικές δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις, 
εταιρείες εμπορικών μεταφορών, εταιρείες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης  οχημάτων, αθλητικούς χώρους κ.λπ. 
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• Όλες οι φάσεις της διαχείρισης των νεκρών, ακόμα και όταν οι δυνατότητες είναι επαρκείς, μπορεί να προκαλέσουν 

επιπλέον προκλήσεις κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, καθώς ο χειρισμός δυνητικά μολυσματικών σωμάτων απαιτεί 

πρόσθετα προληπτικά μέτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αύξηση του αριθμού των χώρων φύλαξης παρέχει ένα  

“μαξιλάρι ασφαλείας”, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας. 

• Οι στοιχειώδεις κανόνες για τη δημιουργία προσωρινών εγκαταστάσεων φύλαξης περιλαμβάνουν απαιτήσεις 

σχετικά με τη χρήση ισόγειων εγκαταστάσεων ή κτηρίων με κατάλληλη πρόσβαση για τη φόρτωση και εκφόρτωση· 

ασφαλείς εγκαταστάσεις· 24ωρη πρόσβαση για οχήματα· εισόδους, εξόδους και παράθυρα όχι εύκολα προσβάσιμα 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό· επαρκή ηλεκτρισμό και υδραυλικά συστήματα· επαρκές ύψος για τα 

ράφια αποθήκευσης· χώρο για την ταυτοποίηση και την επίδειξη της σορού στις οικογένειες· χώρος γραφείων· 

χώρος ξεκούρασης-διαλείμματος για το προσωπικό. Επίσης, λάβετε υπόψη την ύπαρξη χαρακτηριστικών όπως 

στεγανά δάπεδα σκυροδέματος ή δάπεδα που καλύπτονται από αντιολισθητικό αδιάβροχο καουτσούκ, εύκολα 

καθαριζόμενες επιφάνειες και χώρο για την ορθή απόρριψη των απορριμμάτων, καθώς επίσης και τοπικούς 

κανονισμούς, εκτιμήσεις περιβαλλοντικού κινδύνου, περιβαλλοντικές άδειες κ.λπ. 

• Προετοιμάστε μια λίστα του εξοπλισμού που απαιτείται για την προσωρινή φύλαξη των σορών. 

• Κατά τη διαχείριση των νεκρών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως κατά τις φάσεις φύλαξης και μεταφοράς, οι σοροί να 

επισημαίνονται με τουλάχιστον τρία αναγνωριστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός μοναδικού κωδικού αναφοράς 

(π.χ. αριθμός πτώματος, ημερομηνία και τόπος ανεύρεσης). Οι εγκαταστάσεις φύλαξης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο 

σύστημα αρίθμησης ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνεται η απόδοση των σωστών σορών, χωρίς περιττή καθυστέρηση. 

• Οι εμπλεκόμενες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρησιακές τους διαδικασίες ακολουθούν τις συστάσεις 

για τη διαχείριση μολυσματικών σορών. Για τη σωστή θερμοκρασία φύλαξης των σορών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο: 

Διαχείριση Νεκρών μετά από καταστροφές: Εγχειρίδιο Πεδίου για τα σώματα Άμεσης Επέμβασης. 

6  ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Πρέπει να παρέχεται ένας χώρος για να μπορεί η οικογένεια να δει τον νεκρό. Λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης 

που ισχύουν, μπορεί μόνο σε λίγους συγγενείς να επιτρέπεται η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις προκειμένου να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα που απαιτούνται για την ταφή. Επομένως, είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί ένας 

κατάλληλος και άνετος χώρος αναμονής για τις οικογένειες σύμφωνα με τις γενικές συστάσεις για την παραμονή ατόμων 

σε δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τουλάχιστον, οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν τουαλέτες 

(με νιπτήρες) προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των οικογενειών, και να υπάρχουν 

εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που θα επιβλέπουν την όλη διαδικασία της επίδειξης των σορών στις οικογένειες.  

7  ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΥ / ΤΑΦΗ / ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 

• Το προσωπικό των γραφείων τελετών έχει εμπειρία στον χειρισμό και τη μεταφορά των νεκρών. Αν και συνήθως δεν 

έχουν καμία νομική υποχρέωση να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μπορούν να παρέχουν χρήσιμη 

και έγκαιρη υποστήριξη όταν άλλοι φορείς έχουν υπερφορτωθεί. Μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία καταχώρησης 

των θανάτων, να παραλάβουν τις άδειες ταφής κ.λπ. Μπορεί επίσης σε περίπτωση ανάγκης να είναι σε θέση να 

προσφέρουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη φύλαξη των σορών. 

• Είναι σημαντικό να αναθεωρήσετε τους υφιστάμενους κανονισμούς σχετικά με τις άδειες ταφής και την αποτέφρωση 

και να διασφαλίσετε ότι η αρμόδια αρχή θα εκδώσει διάταγμα ή οδηγίες για την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης 

αδειών ταφής, κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό.  

• Τα νεκροταφεία πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις σχετικά με την ταφή θυμάτων καταστροφών. Εξετάστε θέματα, 

όπως η  διαδικασία έκδοσης άδειας και ποιος χώρος είναι διαθέσιμος. Μπορεί να είναι απαραίτητη η προσωρινή ταφή 

των σορών. 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο παράρτημα 7 του εγχειριδίου Διαχείριση 

Νεκρών μετά από καταστροφές: Εγχειρίδιο Πεδίου για τα σώματα Άμεσης Επέμβασης. 

 
8  ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση που οι σοροί πρέπει να επαναπατριστούν, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους τοπικούς κανονισμούς και 

διαδικασίες και τις εμπλεκόμενες αρχές, όπως προξενεία, συνοριακές αρχές και αρχές στη χώρα υποδοχής. Μια ομάδα 

συντονισμού θα πρέπει να δημιουργήσει την επαφή με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών 

επαναπατρισμού και στις δύο χώρες. Γενικά, απαιτείται πιστοποιητικό με την ένδειξη «απαλλαγμένο από μόλυνση», το 

οποίο συνήθως εκδίδεται από ιατροδικαστή ή από τον θεράποντα ιατρό. Στην περίπτωση του COVID-19, είναι σκόπιμο 

να καθοριστούν εκ των προτέρων οι διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία 

και να μειωθεί το βάρος για τις οικογένειες των νεκρών στις ξένες χώρες.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Κάντε δεξί κλικ στους συνδέσμους για να ανοίξετε την παραπομπή σε μια νέα καρτέλα. 
 
Στα αγγλικά: 
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COVID-19, March 2020 (Interim Guidance), CDC, Atlanta, 25 March 2020. 
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15 September 2008. 

• European Centre for Disease Prevention and Control, Considerations Related to the Safe Handling of Bodies of 
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• New South Wales Government, COVID-19 – Handling of Bodies by Funeral Directors, April 2020:  
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• WHO, Coronavirus Disease (COVID-19) Advice for the Public, WHO, Geneva, 29 April 2020. 
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• WHO, Infection Prevention and Control during Health Care When Novel Coronavirus (nCoV) Infection is Suspected: 

Interim Guidance, WHO/2019-nCoV/IPC/2020.3, WHO, Geneva, 19 March 2020. 
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• Cattaneo, C., “Forensic medicine in the time of COVID-19: An editorial from Milano, Italy” Forensic Science 

International, Vol. 312, 2020, 110308: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110308 . 

• Finegan, O. et al., “International Committee of the Red Cross (ICRC): General guidance for the management of the 

dead related to COVID-19”, Forensic Science International: Synergy, Vol. 2, 2020, pp.129–137: 

https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007. 

• Hanley, B. et al., “Autopsy in suspected COVID-19 cases”, Journal of Clinical Pathology, Vol. 73, No. 5, 20 March 

2020; pp. 239–242: doi:10.1136/jclinpath-2020-206522. 

• Osborn, M. et al., Briefing on COVID-19: Autopsy Practice Relating to Possible Cases of COVID-19, Royal College 

of Pathologists, London, February 2020. 

• Xue, Y. et al.. “Perspectives on the death investigation during COVID-19 pandemic”, Forensic Science International: 

Synergy, Vol. 2, 2020, pp. 126–128, https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.04.001. 

 
Στα ισπανικά: 

• Caja Costarricense de Seguro Social, Lineamientos para el manejo de cadáveres relacionados con la enfermedad 

COVID-19, 23 marzo 2020: https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/personal-salud. 

• Gobierno de México, Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres  por  COVID  19 (SARS CoV-2) en 

México, 21 abril 2020: https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ lineamientos-de-manejo-general-y-

masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ 

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΑΝΑΤΩΝ8
 

• Υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών ή άλλη οδηγία σχετικά με τη διαχείριση των νεκρών το οποίο 

κατευθύνει τη συμμετοχή πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών στη αντιμετώπιση καταστάσεων σχετικών με μεγάλο 

αριθμό θανάτων από COVID-19; 

• Υπάρχει η υποστήριξη από το υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργικό 

Συμβούλιο, τον αρχηγό της κυβέρνησης και την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών για να ενεργοποιήσετε το 

υφιστάμενο σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών απωλειών - ως μέρος ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης καταστροφών - ή 

να πρέπει αναπτύξετε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης; 
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8 Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης σε κέντρα κράτησης, σε περίπτωση 
αιφνίδιας αύξησης των θανάτων υπό κράτηση που σχετίζονται με την πανδημία. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.cdc.gov/disasters/handleremains.html
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-funeral-directors.aspx
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https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa062
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110308
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.03.007
https://doi.org/10.1136/jclinpath-2020-206522
https://www.rcpath.org/uploads/assets/d5e28baf-5789-4b0f-acecfe370eee6223/fe8fa85a-f004-4a0c-81ee4b2b9cd12cbf/Briefing-on-COVID-19-autopsy-Feb-2020.pdf
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.04.001
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.04.001
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.04.001
https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2020.04.001.
https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/personal-salud
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico
https://www.aps.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadaveres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico
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• Ποιες υπηρεσίες θα κληθούν να ανταποκριθούν σε μια αύξηση των θανάτων σε μια μεγάλης κλίμακας ή παρατεταμένης  

διάρκειας εκδήλωση, και ποιος οργανισμός θα αναλάβει το συντονισμό των προσπαθειών για την κατάρτιση ενός σχεδίου 

και την εφαρμογή του; 

• Ποιες είναι οι τρέχουσες δυνατότητες και το δυναμικό όλων των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση των νεκρών; 

• Σε ποιο ποσοστό μπορούν να αυξηθούν οι θάνατοι προτού εξουθενωθούν οι δυνατότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

και οδηγήσουν στην ενεργοποίηση του σχεδίου; 

• Το υφιστάμενο προσωπικό έχει εκπαιδευτεί επαρκώς σε προφυλάξεις ασφαλείας και είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο ΕΑΠ, 

ώστε να χειριστεί την αύξηση των κρουσμάτων μολυσματικών νόσων; Είναι ασφαλισμένοι έναντι τραυματισμού και θανάτου; 

• Έχουν γίνει ρυθμίσεις με μη κυβερνητικές ομάδες και τον ιδιωτικό τομέα για την εξασφάλιση πρόσθετης υποστήριξης 

καθώς και για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού; 

• Στο σχέδιο επισημαίνεται η διαχείριση των νεκρών με αξιοπρεπή και επαγγελματικό τρόπο και εκτελείτε με σεβασμό και 

σε συμμόρφωση με τις επιθυμίες των οικογενειών και των κοινοτήτων που επηρεάζονται;   

• Οι αστυνομικές αρχές και οι ιατροδικαστές διαθέτουν επιπλέον πόρους οι οποίοι απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι όλοι 

οι αιφνίδιοι θάνατοι θα διερευνηθούν διεξοδικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας μολυσματικής νόσου; 

• Το σχέδιο παρέχει οδηγίες όσον αφορά την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών σχετικά με την προστασία 

προσωπικών πληροφοριών; 

• Οι οικογένειες, οι κοινότητες και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να λαμβάνουν τακτική, αξιόπιστη και με διαφάνεια 

ενημέρωση από τα αρμόδια άτομα που εκπροσωπούν όλες τις υπηρεσίες και τις ομάδες που συμμετέχουν στην 

ανταπόκριση; Που θα πάνε για τη λήψη ενημερώσεων και αναφορών κατάστασης σχετικά με την ανταπόκριση; 

• Ποιος θα αναλάβει την περισυλλογή των νεκρών από τα σπίτια τους και τι είδους εκπαίδευση και εξοπλισμό θα πρέπει να 

λάβει ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του και την οικογένεια που πενθεί, σε ένα ξέσπασμα μολυσματικής νόσου; 

• Τι επιπλέον ψυχόμενος χώρος φύλαξης είναι διαθέσιμος σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των θανάτων; 

• Ποιες μέθοδοι επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας των σορών θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική διαχείριση 

μεγάλου αριθμού νεκρών που συσσωρεύονται σε νεκροτομεία; 

• Υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία διαχείρισης αρχείων (συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων εντύπων) για να 

εξασφαλιστεί ότι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες συνεργάζονται  χρησιμοποιώντας ένα σύστημα που επιτρέπει τη 

συγκέντρωση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαχείριση των νεκρών; 

• Πώς θα συγκεντρωθούν οι πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις για να βοηθήσουν στον περαιτέρω προγραμματισμό και 

τη στοχοθετημένη  χρήση πρόσθετων πόρων και εξοπλισμού; 

• Τα νεκροταφεία και/ή οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης έχουν επαρκή χωρητικότητα για την έγκαιρη αντιμετώπιση της 

αύξησης του αριθμού των νεκρών; 

• Ποιες θα είναι οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις για τη διαχείριση αζήτητων και μη ταυτοποιημένων 

σορών; 

• Ποιες διοικητικές διαδικασίες και πρόσθετη υποστήριξη θα διασφαλίσουν ότι οι οικογένειες θα λάβουν το πιστοποιητικό 

θανάτου, την άδεια ταφής, την ιατροδικαστική έκθεση και άλλα σημαντικά έγγραφα για την επίλυση οικονομικών θεμάτων, 

ακινήτων κ.λπ.;  

• Ποιος θα πληρώσει για το επιπλέον προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να 

ανταποκριθούν σε μια παρατεταμένη εκδήλωση μαζικών θανάτων; 
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Η ICRC βοηθά ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις και άλλες βίαιες καταστάσεις, 
κάνοντας ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τη ζωή και την αξιοπρέπεια τους και να ανακουφίσει τα δεινά τους, συχνά με τη 
συνεργασία των εταίρων εθνικών συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Ο οργανισμός επιδιώκει 
επίσης να αποτρέψει τις κακουχίες προωθώντας και ενισχύοντας τον ανθρωπιστικό νόμο και προασπίζοντας τις παγκόσμιες 
ανθρωπιστικές αρχές. 
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