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∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
Σχολείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

Θέµα: Περιστατικά σαλµονελώσεων σε παιδιά
Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας, µε αφορµή πρόσφατα
περιστατικά σαλµονελώσεων σε παιδιά, έπειτα από επαφή τους µε µολυσµένα
κοτοπουλάκια, µας έχουν ενηµερώσει ότι ο συνηθέστερος τρόπος µετάδοσης
των σαλµονελώσεων είναι τα µολυσµένα τρόφιµα ζωικής προέλευσης όπως
πουλερικά, βοδινό κρέας, αυγά και γαλακτοκοµικά προϊόντα. Παρ’ όλα αυτά,
µπορεί να µολυνθεί κάποιος από την επαφή µε µολυσµένα ζώα ιδιαίτερα µε
νεαρά ζώα που εύκολα µολύνονται µε τη σαλµονέλα, όπως είναι τα κοτόπουλα,
τα ερπετά και τα αµφίβια (π.χ. χελώνες, ιγκουάνα, βάτραχοι, φίδια, σαύρες κ.ά.).
Όπως επισηµαίνουν οι Ιατρικές Υπηρεσίες, υπάρχει ο κίνδυνος µετάδοσης από
άτοµο σε άτοµο κατά τη διάρκεια της απέκκρισης των µικροβίων στα κόπρανα
εφόσον δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. ∆ώδεκα εβδοµάδες µετά τη µόλυνση,
45% των παιδιών κάτω των 5 χρονών απεκκρίνουν το µικρόβιο της σαλµονέλας
σε σύγκριση µε 5% των µεγαλύτερων παιδιών και ενηλίκων. Περίπου 1% των
ασθενών συνεχίζουν να απεκκρίνουν τη σαλµονέλα για περισσότερο του ενός
χρόνου (χρόνιοι φορείς).
Με βάση τα πιο πάνω, καλούνται οι διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων να
µην αποδέχονται δωρεές ζώων ούτε και να «φιλοξενούν» στη σχολική µονάδα
ζώα που εύκολα προσβάλλονται από σαλµονέλα. Απαραίτητη, επίσης, είναι η
αυστηρή τήρηση κανόνων περιβαλλοντικής και ατοµικής υγιεινής, όπως
πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι και νερό µετά το άγγιγµα κατοικίδιων ζώων και
µετά τη χρήση της τουαλέτας. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί στις καθαρίστριες
των σχολείων ότι είναι απαραίτητο καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας να
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καθαρίζουν και να διατηρούν καθαρές τις τουαλέτες και τα πόµολα στις βρύσες
και τις πόρτες. Το πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι και νερό και η χρήση
χαρτιού µιας χρήσης για σκούπισµα των χεριών πριν τη λήψη φαγητού είναι
µεγάλης σηµασίας για πρόληψη µετάδοσης της σαλµονέλας στον άνθρωπο.
Παρακαλείστε να τηρείτε αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και όλες τις οδηγίες
που αναφέρονται πιο πάνω ώστε να αποφεύγονται περιστατικά µολύνσεων στις
σχολικές µονάδες.

(Αλ. Κουράτος)
∆ιευθυντής
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
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