
 
 

 
COVID-19 Ebola  

 
Είναι το σώμα 
μολυσματικό; 

Με βάση την έως τώρα γνώση, πιστεύουμε ότι είναι 

μικρός ο κίνδυνος προσβολής από ένα νεκρό σώμα. Η 

μετάδοση του ιού συμβαίνει κυρίως: 

• Μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων όταν ένας 
μολυσμένος άνθρωπος βήχει, φταρνίζεται ή 
ομιλεί. 

• Όταν αναπνευστικά σταγονίδια καταλήγουν στο 
στόμα ή τη μύτη ανθρώπων στο κοντινό 
περιβάλλον, ή αν τα εισπνεύσει. 

Ναι. Το σώμα είναι εξαιρετικά μολυσματικό. Άτομα 

που αγγίζουν το σώμα ή έρχονται σε επαφή με αίμα 

και σωματικά υγρά (ούρα, σάλιο, ιδρώτα, κόπρανα, 

έμετος, μητρικό γάλα και σπέρμα) ενός ατόμου που 

πέθανε από τον Ebola διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο μόλυνσης. 

 
Απαιτείται εξειδικευμένη 
ομάδα για την ταφή; 

Δεν απαιτείται εξειδικευμένη ομάδα. Ωστόσο, μπορεί 

κάποιος να ζητήσει υποστήριξη από εκπαιδευμένους 

θρησκευτικούς λειτουργούς και κρατικούς 

αξιωματούχους. 

Ναι. Απαιτείται μια εξειδικευμένη ομάδα για τη 

διεξαγωγή ασφαλών και αξιοπρεπών τελετών ταφής. 

Το σώμα είναι πολύ μολυσματικό και η χρήση μιας 

εκπαιδευμένης ομάδας ταφής αποτρέπει την 

εξάπλωση της νόσου μεταξύ της οικογένειας και της 

κοινότητας. 

 

 
Μπορεί η οικογένεια 
να προετοιμάσει το 
σώμα για την ταφή; 

Ναι. Η οικογένεια μπορεί να προετοιμάσει το σώμα. 

Η οικογένεια θα χρειαστεί γάντια, ποδιά, νερό και 

σαπούνι ή αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης. Για το 

πλύσιμο του σώματος συνιστάται αδιάβροχη ποδιά, 

μάσκα ή ειδική μάσκα N-95, και προστατευτικά 

γυαλιά ή ασπίδα προσώπου για προστασία από την 

εκτόξευση τυχών σωματικών υγρών. 

Όχι. Εκπαιδευμένη ομάδα απαιτείται να 

παραλάβει και να προετοιμάσει το σώμα ενός 

ατόμου που πέθανε από τον Ebola. 

 

 
Πώς χειρίζεστε τα 
προσωπικά 
αντικείμενα του 
θανόντος; 

Τα προσωπικά αντικείμενα του θανόντος μπορούν 

να πλυθούν με σαπούνι και νερό ή απολυμαντικό, 

και στη συνέχεια να στεγνώσουν στον αέρα σε 

ηλιακό φως. Γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

τον χειρισμό των αντικειμένων. 

Τα προσωπικά αντικείμενα του θανόντος πρέπει να 

απολυμανθούν, εάν κρίνεται απαραίτητο, να καούν ή 

να ταφούν. 

 

 
Μπορεί η οικογένεια 
να επιλέξει τον χώρο 
ταφής; 

Ναι. Η οικογένεια μπορεί να επιλέξει και να 

μεταφέρει το σώμα στον τελικό χώρο ανάπαυσης. 

Δεν απαιτείται ειδική μεταφορά. 

Όχι. Η εκπαιδευμένη ομάδα απαιτείται να 

παραλάβει και να μεταφέρει το σώμα στον χώρο 

ταφής. Συγκεκριμένο όχημα μεταφοράς 

χρησιμοποιείται για το σώμα του θανόντος. 

 

 
Μπορεί η οικογένεια 
να έχει θέα στο 
σώμα του θανόντος 
(ανοιχτό φέρετρο); 

Ναι. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να βλέπουν 

το σώμα αλλά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1 

μέτρο μακριά από άλλα άτομα που βλέπουν το 

σώμα. Δεν πρέπει να αγγίζουν το σώμα χωρίς να 

λαμβάνουν προφυλάξεις. 

Όχι. Από τη στιγμή που η εκπαιδευμένη ομάδα 

πάρει το σώμα, η οικογένεια θα δει το σώμα μόνο 

στο χώρο ταφής, από μια ασφαλή απόσταση και 

καθώς η ομάδα ταφής ολοκληρώνει τη δουλειά τους.  

 

 
Ποια μέσα 
ατομικής 
προστασίας και 
υγιεινή χεριών 
χρειάζονται για το 
χειρισμό του 
σώματος του 
θανόντος; 

Γάντια, ποδιά, νερό και σαπούνι ή αραιωμένο διάλυμα 

χλωρίου. 

Για αυτοψία ή πλύσιμο του σώματος - Αδιάβροχη ρόμπα, 

μάσκα ή αναπνευστήρας N-95, και συνιστάται 

προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα προσώπου για προστασία 

από το ράντισμα τυχόν σωματικών υγρών. 

Πλήρη εξοπλισμό μέσων ατομικής προστασίας 

πρέπει να φορούν από τα μέλη της ομάδας ταφής 

(μπότες από καουτσούκ, ποδιά, μάσκα, googles ή 

ασπίδα προσώπου, κουκούλα, εσωτερικά γάντια 

από λάτεξ ή νιτρίλιο και παχιά ελαστικά εξωτερικά 

γάντια). Τα επαναχρησιμοποιούμενα μέσα 

ατομικής προστασίας πρέπει να απολυμανθούν 

σωστά μετά τη χρήση και όλα τα μίας χρήσης μέσα 

πρέπει να καούν. 

 

 Η επαναχρησιμοποίηση προστατευτικού εξοπλισμού * 

εάν απολυμανθεί σωστά μπορεί να είναι απαραίτητη 

λόγω της έλλειψης προμηθειών. 

 

*Operational Considerations for Personal Protective Equipment in the Context 

of Global Supply Shortages for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic:   cdc.gov/coronavirus  
non-US Healthcare Settings accessible at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/hcp/non-us-settings/emergency-considerations-ppe.html 

 

Accessible version: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/COVID19-vs-Ebola-burial-guide.html 

Πως η ταφή COVID-19 διαφέρει από 
την ταφή λόγω Ebola; 
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