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Ενημέρωση αναφορικά με τη διάθεση (απόρριψη) 

αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου του ιού SARS-COVID -19 μετά την χρήση 
 

Η διάθεση των οικιακών αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του 

ιού SARS – COVID 19 αποτελεί μία ουσιώδη παρέμβαση Δημόσιας Υγείας, η οποία 

επιδρά συμπληρωματικά στις λοιπές δράσεις του Υπουργείου Υγείας. 

 

Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η έγκαιρη ανίχνευση ολιγο-συμπτωματικών ή 

ασυμπωματικών πολιτών που είναι φορείς του ιού χωρίς να το γνωρίζουν. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία μέσω του τακτικού και περιοδικού 

προσυμπτωματικού ελέγχου μειώνονται σημαντικά οι νέες μολύνσεις και 

περιορίζεται η διασπορά της νόσου COVID -19. 

 

Στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας οι πολίτες οφείλουν να 

απορρίπτουν τα οικιακά απορρίμματα με τέτοιο τρόπο ώστε, αφενός μεν να μη 

ρυπαίνεται το περιβάλλον και αφετέρου να μην εκτίθενται σε αυτά οι πολίτες. 

 

Καθόσον ο ιός περιέχεται σε όλες τις εκκρίσεις του οργανισμού, όλα τα 

απορρίμματα δυνητικά καθίστανται μολυσματικά, π.χ. χαρτομάντηλα, τροφές 

κ.λ.π. 

 

Με αφορμή την έναρξη της μαζικής χρήσης των « self – test » οι πολίτες πρέπει να 

ακολουθούν οδηγίες διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων της Γενικής 

Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/apovlita-self-test- covid-19/) και συγκεκριμένα: 
 

Αν το self-test είναι αρνητικό: 
Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα. Συγκεκριμένα τοποθετείται σε πλαστική 

σακούλα. Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι κάδο). 

 

Αν το self-test είναι θετικό: 
Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς σε σακούλα καλά κλεισμένη, 

η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη 

σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί 

τυχόν διάρρηξη της. Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων (πράσινο ή γκρι 

κάδο). 

 

Τα απόβλητα των self test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις. 
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