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                        A.Οδηγίες για μέτρα προστασίας στα διαιτολογικά γραφεία σχετικά με την πανδημία 

της 

                      COVID-19 από τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

 

B. Οδηγία για προαιρετική Συμβουλευτική On-Line 

Αγαπητά μέλη, 

Μετά και τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Κύπρο o Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

θέλει  να σας παρακαλέσει να τηρήσετε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και των διεθνών οργανισμών για 

την ατομική σας προστασία και την προστασία των ατόμων που επισκέπτονται το γραφείο σας.  

A. Ο ΣυΔιΚυ  μας παροτρύνει: 

• Επικοινωνήστε και αποφύγετε να συναντήσετε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και  υποστηρίξτε ta 

τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης. 

• Σε περίπτωση που κάποιος έχει συμπτώματα, τοποθετήστε και οι δύο μάσκα. 

• Εφαρμόστε συστηματικά εξοπλισμό ατομικής προστασίας ή/και υγιεινή των χεριών για τη μείωση της μετάδοσης των 

μικροοργανισμών. 

• Να απολυμαίνετε τις επιφάνειες ιδιαίτερα αυτές που ακουμπάτε συχνά εσείς ή άλλα άτομα όπως χερούλια στις πόρτες, 

τραπέζια κλπ.  

• Αποφύγετε τη χρήση πετσέτας και παρέχετε τη δυνατότητα χρήσης χαρτοπετσέτες μιας χρήσης στην τουαλέτα καθώς 

και διαθέσιμο κάδο απορριμμάτων. 

• Αερίζεται συχνά για ανακύκλωση των χώρων με φρέσκο αέρα. 

• Αποφύγετε τη χρήση έμμεσης θερμιδομετρίας. 

• Αποστειρώνεται τον ζυγό, λιπομετρητή βιολεκτρικής αγωγιμότητας, μεζούρα σώματος, υψόμετρο μετά από κάθε 

χρήση. 

• Αν αισθανθείτε οποιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης ακυρώστε όλα τα ραντεβού σας και συμβουλευτείτε τους αρμόδιους 

φορείς. 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής 

• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων(φοιτητές)  ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου 

εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού 

• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το 

αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες. 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

• Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, 

απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών. 

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τροφής και 

μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χαρτοπετσέτα μιας χρήσης και 

απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. 

• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο 

διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.  

• Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό (τις 

τελευταίες  14 ημέρες), επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή με το  τηλ. 1420 και παραμένουμε σπίτι μας. 
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Αν έχουν ή έχουμε ταξιδέψει τις τελευταίες 14 ημέρες παραμένουνμε σε αυτοπεριορισμό. 

 

Επιπλέον σας συμβουλεύουμε να ενημερώνεστε τακτικά από τις αρμόδιες αρχές για νέες οδηγίες οι οποίες 

μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις εξελίξεις.  

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης; 

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: Πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες, μυαλγίες, 

καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή 

 

 

Β. Με τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Κύπρο θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να 

τηρήσετε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και των διεθνών οργανισμών για την 

ατομική σας προστασία και την προστασία των ατόμων που επισκέπτονται το γραφείο σας.  

 

Tα μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου (ΣυΔιΚυ) ως ένα μέτρο 

διαφύλαξής των πελατών/ ασθενών μας προσφέρουμε προαιρετικά  online συμβουλευτική  

και  συνεχή υποστήριξη για όσους δεν μπορούν να έρθουν, ταξιδέψουν και προτιμούν να είναι 

στην Ασφάλεια  των σπιτιών τους. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία από 

οπουδήποτε στην Κύπρο  ή σε όλο τον κόσμο. Τα μέτρα αυτά είναι μόνο προσωρινά 

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα τα επαγγέλματα δημοσίας υγείας παραμένουν ανοικτά.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.stanner-nutrition.co.uk%2Fongoing-support&data=02%7C01%7Ccandronicou%40tplaw.com.cy%7C35cf498dd69648b4c78208d7c8cd9b81%7C947b4c94a65c495c86f2708d73efe2e1%7C0%7C0%7C637198657718361111&sdata=EO9jAzAG7ziL5t3ZUBkJCGXsaEny%2BZ9NVOXwQCZlS1I%3D&reserved=0
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Αυτοί είμαστε και εμείς. Αν θα μείνετε ανοικτοί και θα κάνετε συμβουλευτική πρόσωπο με 

πρόσωπο ρωτήστε πριν να κλείσετε τα ραντεβού  

1. Αν έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες 

2. Έχουν πυρετό πέρα το 37.5⸰C 

3. Έχουν βήχα, καταρροή, δυσκολία στην αναπνοή 

4. Ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

Αν είναι εφικτό προσφέρετε τις υπηρεσίες σας με on line consultation και αν μπορείτε 

εκμεταλλευτείτε το. 

 

Οδηγίες  Online Διαιτολόγος: Διατροφική Θεραπεία & Διατροφή Συμβουλές 

Η συμβουλευτική διάρκειας 60 - 90 λεπτών (αρχικό ραντεβού) και 30 λεπτών 

(παρακολούθησης)  μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω  Skype  ή  τηλεφώνου ή email. 

Ακριβώς όπως μια πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική, μια λεπτομερής διαιτητική 

αξιολόγηση και ιατρικό ιστορικό θα λαμβάνονται. Ο/η διαιτολόγος, Κλινικός Διαιτολόγος με 

αρ. Μηρωου________ από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων 

και Διαιτολόγων και αρ. ΣυΔιΚυ _______ ή  Διατροφολόγος αρ. ΣυΔιΚυ_______ (Επιλέξετε 

και προσθέστε το όνομα σας) θα συζητήσει στη συνέχεια πιθανές επιλογές διατροφικής 

θεραπείας/παρέμβασης μαζί σας πριν να δουλέψει μαζί σας για να προσφερθεί ένα 

εξατομικευμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των διατροφικών συμπτωμάτων ή των 

διατροφικών ανησυχιών σας. 

 

Θα λάβετε υποστηρικτικές πληροφορίες και γραπτή περίληψη της διαβούλευσης, εάν 

χρειαστεί μετά τη «συνάντηση. 

 

Για μια διαβούλευση στο Skype θα χρειαστείτε: 

 

- Skype video installed on your computer  

 

- Μια κάμερα συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας 

 

- Ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skype.com%2Fen%2F&data=02%7C01%7Ccandronicou%40tplaw.com.cy%7C35cf498dd69648b4c78208d7c8cd9b81%7C947b4c94a65c495c86f2708d73efe2e1%7C0%7C0%7C637198657718361111&sdata=iBwzECtdfMbc1LtZaiEOuMWj3hZ6FbU0MV5tX%2B0uq1o%3D&reserved=0
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- Ηχεία, ώστε να μπορείτε να ακούσετε το Διαιτολόγο/Κλινικό Διαιτολόγο/Διατροφολόγο 

[Επιλέξετε] 

 

Μόλις εγκαταστήσετε το Skype - σιγουρευτείτε ότι κάνετε μια κλήση δοκιμής για να 

σιγουρευτείτε ότι όλα λειτουργούν. 

 

Διαβουλεύσεις  Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Οι διαβουλεύσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας βολικός τρόπος πρόσβασης σε 

εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές ή θεραπεία. Ακριβώς όπως και κάθε άλλη 

διαβούλευση, ο Διαιτολόγος/Κλινικό Διαιτολόγος/Διατροφολόγος [Επιλέξετε]  θα λάβει 

πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σας, τυχόν συμπτώματα και τους στόχους της 

διατροφικής παρέμβασής/ θεραπείας. Θα σας ζητηθεί επίσης να συμπληρώσετε ένα 

ημερολόγιο τροφίμων 7 ημερών (προαιρετικό). Στη συνέχεια, θα σας αποσταλούν γραπτές 

συμβουλές και ένα σχέδιο για να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας. 

 

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη συνεχή υποστήριξη, ώστε να μπορείτε να κάνετε 

ερωτήσεις ή να πάρετε πρόσθετες συμβουλές για να σας βοηθήσει, ενώ μπορείτε να 

ξεκινήσετε με το σχέδιό σας-τις πρώτες 4  εβδομάδες περιλαμβάνεται στην τιμή της 

διαβούλευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  
Συνεχή πακέτα υποστήριξης 

 
Συχνά μια συνεδρία με τον Διαιτολόγο  +++++ δεν είναι αρκετή και ότι συχνά μπορεί να προκύψουν 

ζητήματα μεταξύ των ραντεβού.Ίσως έχετε μια γρήγορη ερώτηση για το Διαιτολόγο, δεν είστε σίγουροι 

ότι κάνετε το σωστό πράγμα ή χρειάζεστε κάποιο κίνητρο ή ενθάρρυνση. 

 
Για να σας βοηθήσουμε με αυτό προσφέρουμε συνεχή πακέτα υποστήριξης, έτσι ώστε να έχετε συνεχή 

πρόσβαση στον Διαιτολόγο όταν τη χρειάζεστε περισσότερο, και με έναν τρόπο που σας ταιριάζει 

καλύτερα. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε συνεχή υποστήριξη σε απευθείας σύνδεση με chat με διαιτολόγο σας σε 

καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, ή μπορείτε να έχετε email, κείμενο, skype συνάντηση ή πρόσωπο 

με πρόσωπο υποστήριξη {ΕΠΕΙΛΕΞΕΤΕ}.  Θα οικοδομήσουμε το πακέτο που σας ταιριάζει καλύτερα, 

έτσι ώστε να έχετε την υποστήριξη που χρειάζεστε, όταν το χρειάζεστε περισσότερο. 
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Υπηρεσίες και Τέλη 

Οι αρχικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στο ????? . Εναλλακτικά, είναι διαθέσιμες 

συναντήσεις Skype ή FaceTime. 

 

Αρχική διαβούλευση- ??? 

60 λεπτά διαβούλευσης, διατροφική αξιολόγηση και γραπτή έκθεση 

 

Παρακολούθηση των διαβουλεύσεων-???  

30 λεπτά, αναθεώρηση της διατροφής, αναθεωρημένο σχέδιο και γραπτή έκθεση 

 

Διατροφική Αξιολόγηση και Έκθεση-??? 
Υποβάλετε το ημερολόγιο τροφίμων σας on-line και λάβετε μια γραπτή έκθεση με τα τιπς και 

τις προτάσεις μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Ακύρωση Ραντεβού 

Κατανοούμε ότι προκύπτουν καταστάσεις, συχνά την τελευταία στιγμή και μπορεί να 

υπάρχουν φορές που μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε ένα ραντεβού πριν από την κράτηση.  

Ενώ θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουμε την εκ νέου κράτηση 

του ραντεβού, ζητάμε να δοθεί προειδοποίηση ακύρωσης τουλάχιστον 24 ωρών, είτε 

τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail.  Εάν το ραντεβού ακυρωθεί με προειδοποίηση μικρότερη των 

24 ωρών,  ο/η????? (ονοματεπώνυμο) επιφυλάσσει το δικαίωμα να χρεώνει για το κόστος 

ενός πλήρους ή επακόλουθου ραντεβού. 

  

  

Τρόποι πληρωμής: 

 

Online wire transfer στον τραπεζικό σας λογαριασμό(ΙΒΑΝ),   credit card (εάν προσφέρετε 

αυτή τη διευκόλυνση πληρωμής), QuickPay (εάν τόσο εσείς όσο και ο πελάτης σας έχετε 

λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου), πληρωμή μεRevolut (εάν τόσο εσείς όσο και ο πελάτης 

σας έχετε λογαριασμό στη Revolut) παρόμοιες   λύσεις  που προσφέρονται  από  άλλες  

τράπεζες. 
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Confidentiality and Data Protection  

 

“We adhere to the ethical code of conduct of the Cyprus Dietetic and Nutrition Association and 
your personal data will be kept by us under the strictest measures of professional confidentiality. 
We will not disclose your personal information to any third-party unless we are required to do so 
by any applicable law and/or when you expressly request us to do so. The personal data you 
have provided us for the purposes of the online consultation will not be used for any other 
purposes. After the completion of the period of the online consultation arrangement between us 
we shall proceed with the deletion of the relevant personal data used for the sole purpose of the 
online consultation unless you instruct us otherwise via email at (…please fill in the relevant e-
mail…).  
 
We abide strictly by the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal 
Data and for the Free Movement of Such Data Law of 2018 (Law 125(I)/2018), the General 
Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), any other relevant regulation, guidelines 
issued by the Office of the Commissioner for Personal Data Protection as well as the privacy 
policy and internal guidelines governing our practice. 
 
Please note that at any time you may request the deletion of your personal data by informing us 
accordingly via e-mail at (…please fill in the relevant e-mail…) when you no longer consent to 
the processing of your personal data for the purposes abovementioned in relation to the online 
consultation.” 
 

 _____________________________________________________________________________ 
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Online Dietitian: Dietary Treatment/ 
Consultation & Nutrition Advice 
We offer online consultations and ongoing support for those who are unable to travel 

and prefer to be in the comfort of their own homes. You can access this service from 

anywhere in the Cyprus or worldwide. 

 

The 60 - 90 minute (initial appointment) and  30 minute (follow up) consultation can 

take place via Skype or by telephone or by email. Just like a face to face 

consultation, a detailed dietary assessment and medical history are taken. The 

dietitian will then discuss potential treatment options with you before working with 

you to produce an individually tailored plan to address your symptoms or concerns. 

 

You will receive supporting information and a written consultation summary if  

needed after the session. 

 

For a Skype consultation you will need: 

 

- Skype video installed on your computer  

 

- A working camera attached to your computer 

 

- A working microphone attached to your computer 

 

- Speakers so that you can hear the Dietitian 

 

Once you have installed Skype - make sure that you do a test call to make sure 

everything is working. 

 

 

 

 

 

https://www.stanner-nutrition.co.uk/ongoing-support
https://www.skype.com/en/
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Email Consultations-  

 

Email consultations are a convenient way to access personalised dietary advice or 

treatment. Just like any other consultation, the dietitian will take information 

regarding your medical history, any symptoms and goals of treatment. You will also 

be asked to fill in a 7-day food diary. You will then be emailed written advice and a 

plan to help you to achieve your goals. 

 

You can be sure of ongoing support so you can ask questions or get additional 

advice to help you while you get started with your plan- the first 4 weeks is included 

in the price of the email consultation. 

Ongoing Support Packages 

 

We understand that often one session with the Dietitian +++++is sometimes not enough and 

that often issues can arise in between appointments. Perhaps you have a quick question for the 

Dietitian, you’re not sure that you’re doing the right thing or you need some motivation or 

encouragement. 

 

To help with this we offer ongoing support packages so that you have ongoing access to the 

Dietitian when you need it most, and in a way that suits you best. 

 

You can choose to have ongoing support online with chat with your dietitian on a daily or 

weekly basis, or you can have email, text, skype meeting  or face to face support. We will build 

the package that suits you best, so that you get the support you need, when you need it most. 

 

Services and Fees 
Initial Appointments take place at ?????. Alternatively, Skype or FaceTime  or Email 

appointments are available. 

 

Initial consultation- ?????. 

60 min consultation, dietary assessment and written report 
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Follow up consultation- ?????. 

30 mins, review of diet, revised plan and written report 

 

 

Dietary Assessment and Report-  

Submit your food diary online and receive a written report with tips and suggestions 

by email 

*NB there is no consultation with this service 

 

 

Cancellation of Appointments 

We understand that situations arise, often at the last minute and there may be times 

when you may need to cancel a pre-booked appointment. Whilst we will use best 

endeavours to accommodate the re-booking of the appointment, we do ask that at 

least 24 hours’ notice of cancellation is given, either by telephone or e-mail. If the 

appointment is cancelled with less than 24 hours’ notice, ?????(name) reserve the 

right to charge for the cost of a full or follow up appointment. 

 

Ways of Payment: Online wire transfer to your bank account (ΙΒΑΝ),   credit card (if 

you offer this payment facility), QuickPay (if both you and your client have an account 

with Bank of Cyprus), payment with Revolut (if both you and your client have an 

account with Revolut) or similar solutions offered by other banks. 

 
Confidentiality and Data Protection  

“We adhere to the ethical code of conduct of the Cyprus Dietetic and Nutrition Association and 
your personal data will be kept by us under the strictest measures of professional confidentiality. 
We will not disclose your personal information to any third-party unless we are required to do so 
by any applicable law and/or when you expressly request us to do so. The personal data you 
have provided us for the purposes of the online consultation will not be used for any other 
purposes. After the completion of the period of the online consultation arrangement between us 
we shall proceed with the deletion of the relevant personal data used for the sole purpose of the 
online consultation unless you instruct us otherwise via email at (…please fill in the relevant e-
mail…).  
 
We abide strictly by the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal 
Data and for the Free Movement of Such Data Law of 2018 (Law 125(I)/2018), the General 
Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), any other relevant regulation, guidelines  
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issued by the Office of the Commissioner for Personal Data Protection as well as the privacy 
policy and internal guidelines governing our practice. 
 
Please note that at any time you may request the deletion of your personal data by informing us 
accordingly via e-mail at (…please fill in the relevant e-mail…) when you no longer consent to 
the processing of your personal data for the purposes abovementioned in relation to the online 
consultation.” 
 

 

 

 

 

 


