
 

 ελίδα 1 από 2 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ/ΣΡΙΑ 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΣΟ 

(Να ςυμπληρωθεί και παραδοθεί κατά την είςοδο ςτην καταςκήνωςη) 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ:  __________________________________ ΟΝΟΜΑ:     _________________________________ 

 

ΦΤΛΟ:  Α    Θ  ΗΛΙΚΙΑ:  ______        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:   ___________________________ 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ____________________________________ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ :  _________________________  

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΟΝΕΩΝ : ___________________________________________________________________________ 

 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ ΓΟΝΕΩΝ : ______________________             ΚΙΝΗΣΟ: _________________________________ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ___________________________________________________________________________________ 

 

 

                  ΑΣΟΜΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ (ΚΤΚΛΩΣΕ ΣΗΝ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΕΙ) 

 

1. Ζχετε εςείσ ή ο/η καταςκηνωτήσ/ρια πρόςφατα νoςηλευτεί για CoVID-19; 

 Α. ΟΧΙ 

 Β. ΝΑΙ (Αναφζρατε Νοςοκομείο και Ημερομθνίεσ )   _______________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

2. Είχατε κάνει εςείσ ή ο/η καταςκηνωτήσ/ρια για οποιοδήποτε λόγο τεςτ PCR (ρινικό ή φαρυγγικό επί       

χριςμα) για  CoVID-19; 

 Α. ΟΧΙ 

 Β. ΝΑΙ ΗΣΑΝ ΑΡΝΗΣΙΚΟ      (ΗΜΕΡΟΜ) ___________________ 

 Γ.  ΝΑΙ ΗΣΑΝ ΘΕΣΙΚΟ ΧΩΡΙ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ KAI ΕΜΕΙΝΑ ΠΙΣΙ  (ΗΜΕΡΟΜ) ___________________ 

  

3. Είχατε εςείσ ή ο/η καταςκηνωτήσ/ρια κάνει για οποιοδήποτε λόγο τεςτ αντιςωμάτων για  CoVID-19; 

 Α. ΟΧΙ 

 Β. ΝΑΙ ΗΣΑΝ ΑΡΝΗΣΙΚΟ      (ΗΜΕΡΟΜ) ___________________ 

 Γ.  ΝΑΙ ΗΣΑΝ ΘΕΣΙΚΟ ΧΩΡΙ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ KAI ΕΜΕΙΝΑ ΠΙΣΙ  (ΗΜΕΡΟΜ) ___________________ 

 

4. Είχε κάποιο άτομο του ςτενοφ περιβάλλοντοσ ςασ πρόςφατα νοςήςει από CoVID-19; 

 Α. ΟΧΙ 

 Β. ΝΑΙ (Αναφζρατε Νοςοκομείο και Ημερομθνίεσ)   _______________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

5. Σαξιδζψατε εςείσ ή ο/η καταςκηνωτήσ/ρια τισ τελευταίεσ 14 μζρεσ ςτο εξωτερικό; 
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 Α. ΟΧΙ 

 Β. ΝΑΙ (ε ποιεσ χϊρεσ) _____________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

6. Ζχετε  εςείσ ή ο/η καταςκηνωτήσ/ρια κατά την είςοδο ςτην καταςκήνωςη  πυρετό , βήχα , καταρροή, 
φαρυγγαλγία, διάρροιεσ, ζμε  τοι, κεφαλαλγία, δφςπνοια κτλ; 

 

 Α. ΟΧΙ 

 Β. ΝΑΙ (Αναλφςτε)_____________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

  

 

7. Ζχει ο καταςκηνωτήσ κάποιο χρόνιο νόςημα (όπωσ ςακχαρϊδησ διαβήτησ ή άςθμα); 

Α. ΟΧΙ 

 Β. ΝΑΙ (Αναλφςτε) __________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

 

8. ασ ζχει ενημερϊςει ποτζ ιατρόσ ότι ζχει ο καταςκηνωτήσ ζνα από τα ακόλουθα; 

 Α. Τψθλι αρτθριακι πίεςθ 

 Β. «Φφςθμα» ςτθν καρδιά 

 Γ. Τψθλι χολθςτερίνθ 

 Δ. Φλεγμονι ςτθν καρδιά (περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΗ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ κθδεμόνασ δθλϊνω υπεφκυνα ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι αλθκι. 

Κατανοϊ ότι θ ςυλλογι αυτϊν των πλθροφοριϊν γίνεται για κακαρά ιατρικοφσ ςκοποφσ ςφμφωνα με τθν 
Αρ.Πρωτ.Δ11/οικ.23973/811 εγκφκλιο του Τπουργείου Εργαςίασ και κοινωνικϊν Τποκζςεων και ότι οι λεπτομζ-
ρειεσ τθσ υγείασ μασ δεν κα περιζλκουν ςε τρίτα πρόςωπα. 
Κατανοϊ επίςθσ ότι το Ιατρικό Επιτελείο μπορεί να προτείνει τθν μθ είςοδο ι τθν οριςτικι απομάκρυνςθ του κα-

ταςκθνωτι από τθν καταςκινωςθ εφόςον κρικεί ότι αυτι μπορεί να επιδεινϊςει κάποιο πρόβλθμα υγείασ ι α-

κόμθ και να  κζςει ςε κίνδυνο τθ ηωι τθ δικι του ι άλλων.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΟΔΟΤ Ε ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ   _________________ 

Ο ΚΗΔΕΜOΝΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ____________________________________ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ________________________ 


