ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
Ελεκέξσζε
Ση είλαη COVID-19 θαη ηη SARS–CoV-2;
Ο λένο θνξσλντόο-2019 νλνκάδεηαη ηώξα SARS-CoV-2, ελώ ε αζζέλεηα πνπ πξνθαιεί
νλνκάδεηαη COVID-19. O ηόο αληρλεύζεθε πξώηε θνξά ην Γεθέκβξην ηνπ 2019 ζηελ πεξηνρή
Γηνπράλ ηεο Κίλαο θαη έθηνηε έσο ζήκεξα έρεη δηαζπαξεί ζε πεξηζζόηεξεο από 60 ρώξεο ζε
όιν ηνλ θόζκν. Απνηειεί έλα λέν ζηέιερνο θνξσλντνύ πνπ κέρξη ηόηε δελ είρε απνκνλσζεί
ζηνλ άλζξσπν.
Πνηνο είλαη ν ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ;
Παξόιν πνπ ν ηόο πξνέξρεηαη από ηα δώα, κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Η
κεηάδνζε ζεσξείηαη όηη γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ κε ζηαγνλίδηα από ην
θηέξληζκα, ην βήρα ή ηελ εθπλνή.
Πόηε κηα πεξίπησζε ηεο λόζνπ ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν κεηαδνηηθή;
Έλα πεξηζηαηηθό ζεσξείηαη πεξηζζόηεξν κεηαδνηηθό όηαλ εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα, αιιά
ζα κπνξνύζε λα είλαη κεηαδνηηθό θαη ζηελ αζπκπησκαηηθή θάζε. Γελ γλσξίδνπκε ην
πνζνζηό ησλ αζπκπησκαηηθώλ θξνπζκάησλ, νύηε ηνλ αθξηβή ξόιν πνπ παίδνπλ ζηε
κεηάδνζε ηνπ SARS-CoV-2, πηζαλνινγείηαη όκσο πσο είλαη κηθξόηεξν από απηό ησλ
ζπκπησκαηηθώλ πεξηπηώζεσλ ηεο λόζνπ.
Πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο COVID-19 ινίκσμεο;
Τα θύξηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ πεξηιακβάλνπλ ηα θαησηέξσ: Ππξεηόο, βήραο,
πνλόιαηκνο, αξζξαιγίεο, κπαιγίεο, θαηαβνιή θαη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή.
Πόζνη αζζελείο εκθαλίδνπλ ζνβαξή λόζν;
Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο εκθαλίδνπλ ήπηα λόζν. Σε πεξίπησζε βαξύηεξεο λόζεζεο, ν
αζζελήο κπνξεί λα εκθαλίζεη ζνβαξή πλεπκνλία θαη λα ρξεηαζηεί λνζειεία ζε λνζνθνκείν.
Πνηα άηνκα θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν;
Τα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινύ θηλδύλνπ (π.ρ. ειηθησκέλνη, θαξδηνπαζείο,
άηνκα κε ζαθραξώδε δηαβήηε, επαηνπάζεηεο ή πλεπκνλνπάζεηεο) είλαη πηζαλόηεξν λα
εκθαλίζνπλ ζνβαξή λόζν.
Πόηε πξέπεη θάπνηνο λα ειεγρζεί γηα COVID-19;
Εάλ έρεη:
Ομεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ (αηθλίδηα έλαξμε λόζνπ, κε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα
παξαθάησ ζπκπηώκαηα: ππξεηό, βήρα, δύζπλνηα), κε ή ρσξίο αλάγθε λνζειείαο
ΚΑΙ
Τνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαθάησ επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα, εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 14
εκεξώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ:
• Σηελή επαθή κε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα από ηνλ λέν θνξσλντό SARS-CoV2
Ή
• Ιζηνξηθό ηαμηδηνύ ζε πιεηηόκελεο από SARS-CoV-2 πεξηνρέο κε βάζε ηα ηξέρνληα
επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα.
Κάζε ύπνπην θξνύζκα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ΑΜΔΣΑ ζε εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα
ηνλ ηό SARS-CoV-2. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζπζηήλεηαη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ ΕΟΔΤ
ηει: 210.52.12.054 θαη όρη επίζθεςε ζε ρώξν παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ρσξίο πξνεγνύκελε
ελεκέξσζε ηνπ ΔΟΓΥ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε δηθηπαθό ηόπν:
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf
ε πνηεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ ππάξρεη δηάδνζε ζηελ θνηλόηεηα;
Κίλα, Ιαπσλία, Φόλθ Κόλγθ, Σηγθαπνύξε, Νόηηα Κνξέα, Ιξάλ θαη Ιηαιία (νη
πεξηνρέο/επαξρίεο Emilia-Romagna, Lombardy, Piedmont θαη Veneto).

ε πνηεο ρώξεο ηεο Επξώπεο έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα COVID-19;
Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ECDC (Situation update worldwide, March 1, 2020) έρνπλ
αλαθεξζεί θξνύζκαηα ζε 29 Δπξσπατθέο ρώξεο, κε 4 επαξρίεο ηεο Βόξεηαο Ιηαιίαο λα έρνπλ
ζπλερηδόκελε κεηάδνζε ζηελ θνηλόηεηα. Σηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί 7 έσο ζήκεξα
θξνύζκαηα όια κε ηζηνξηθό ηαμηδηνύ ζηηο πιεηηόκελεο πεξηνρέο/επαξρίεο ηεο Ιηαιίαο.
Γηαηί ν αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ απμάλεη ηόζν γξήγνξα;
Οη δύν βαζηθέο αηηίεο γηα ηελ ηαρεία αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θξνπζκάησλ είλαη όηη ν
ηόο κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν θαη όηη έρεη βειηησζεί ε δπλαηόηεηα αλίρλεπζήο
ηνπ.
Ση ζεκαίλεη έρσ έξζεη ζε επαθή κε ηνλ ηό;
«Δπαθή», σο πξνο ηνλ COVID-19, είλαη έλα άηνκν πνπ δελ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα
ελώ κπνξεί λα έρεη έξζεη ζε επαθή κε πεξηζηαηηθό λνζνύληνο ή θαη αζπκπησκαηηθνύ αηόκνπ
από ηνλ COVID-19. Ο θίλδπλνο κόιπλζεο εμαξηάηαη από ηνλ βαζκό έθζεζεο ζηνλ ηό θαη γηα
λα πξνζδηνξηζζεί ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλε δηεξεύλεζε από ην πξνζσπηθό ηνπ ΔΟΓΥ.
Πώο κπνξώ λα πξνθπιαρζώ από ην COVID-19;
Γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο δηαζπνξάο ηώλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ,
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λένπ θνξσλντνύ SARS-CoV-2, ζην πεξηβάιινλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
κνλάδσλ αλαθέξνληαη θαησηέξσ:
Οδεγίεο αηνκηθήο πγηεηλήο:
• Παξακνλή θαη’ νίθνλ θαη απνρή από ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ ή ηελ εξγαζία
νπνηνπδήπνηε αηόκνπ εκθαλίδεη ζπκπηώκαηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνύ
• Απνθπγή ζηελήο επαθήο, εθόζνλ απηό είλαη δπλαηό, κε νπνηνδήπνηε άηνκν εκθαλίδεη
ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, όπσο βήρα ή πηαξκό (θηέξληζκα). Απηό ηδηαίηεξα ηζρύεη
γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο.
• Απνθπγή επαθήο ρεξηώλ κε ηα κάηηα, ηε κύηε θαη ην ζηόκα γηα ηε κείσζε ηνπ
θηλδύλνπ κόιπλζεο.
• Σε βήρα ή θηέξληζκα θάιπςε ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο κε ην καλίθη ζην ύςνο ηνπ
αγθώλα ή κε ραξηνκάληηιν, απόξξηςε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ ραξηνκάληεινπ ζηνπο θάδνπο
απνξξηκκάησλ θαη επηκειέο πιύζηκν ησλ ρεξηώλ.
• Ταθηηθό θαη επηκειέο πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε πγξό ζαπνύλη θαη λεξό, γηα ηνπιάρηζηνλ
20’’, πξηλ ηε ιήςε ηξνθήο θαη κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα, θαη πξνζεθηηθό ζηέγλσκα
ρεξηώλ κε ράξηηλεο ρεηξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεο θαη απόξξηςή ηνπο ζηνπο θάδνπο
απνξξηκκάησλ.
• Δλαιιαθηηθά ηνπ πιπζίκαηνο ρεξηώλ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαιό ηξίςηκν ησλ ρεξηώλ
κε αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα ή ραξηνκάληηια κε αιθνόιε.
Ση λα θάλσ εάλ έρσ ζηελή επαθή κε θάπνηνλ πνπ ππνςηάδνκαη πσο έρεη COVID19;
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ ΔΟΓΥ ζην ηει: 210.52.12.054 θαη κελ πξαγκαηνπνηήζεηε
επίζθεςε ζε ρώξν παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ρσξίο πξόηεξε ελεκέξσζε ηνπ ΔΟΓY.
Μπνξεί ε κάζθα λα κε πξνζηαηεύζεη απνηειεζκαηηθά από ην COVID-19;
Η ρξήζε κάζθαο εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε ηεο λόζνπ από απηνύο πνπ είλαη άξξσζηνη
ζηνπο ππόινηπνπο. Η κάζθα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο
θαη δελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηεο ζηνλ πγηή πιεζπζκό.
Τπάξρεη εκβόιην γηα ην COVID-19;
Γελ ππάξρεη πξνο ην παξόλ δηαζέζηκν εκβόιην γηα ην COVID-19, γη΄ απηό έρεη κεγάιε
ζεκαζία ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πξόιεςεο δηαζπνξάο ηεο λόζνπ.
Αξθεηέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο εξγάδνληαη γηα ηελ παξαζθεπή εκβνιίνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΓΥ
www.eody.gov.gr

