
Κορωνοϊός, τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε,
τι κάναμε και τι πρέπει να κάνουμε

Δ
εν πρέπει να ξεχνάμε πως η αντίδραση της Κίνας,
βοήθησε τις άλλες χώρες να κερδίσουν χρόνο.
Κρίνοντας από τους καταγεγραμμένους ρυθμούς

εξάπλωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει οκτώ εβδομάδες
για να εντοπίσει τη διασπορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε
με βεβαιότητα είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταγράψει
ξεχωριστή πορεία, χωρίς να γνωρίζουμε με καμιά βεβαι-
ότητα αν η προσέγγιση θα αποδώσει, ή θα τζογάρει με την
υγεία του κόσμου.

Άλλες χώρες μας παρέχουν ικανοποιητικά παραδείγ-
ματα αποτελεσματικού χειρισμού της επιδημίας. Δεν έχουμε
ακόμα θεραπείες και εμβόλια αλλά έχουμε άλλες αποτελε-
σματικές, μη φαρμακολογικές πληροφορίες παρέμβασης.

Από τη Νότια Κορέα μάθαμε ότι τα βασικά μέτρα δημό-
σιας υγείας, όπως η εκτεταμένη ανάλυση δειγμάτων, μπο-
ρούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση του μεγέθους του
προβλήματος, στον εντοπισμό των περιπτώσεων, μάθαμε
πως να ανιχνεύουμε τις αλυσίδες μετάδοσης και πως να
αφαιρούμε συνδετικούς κρίκους.

Από τη Σιγκαπούρη και την Κίνα, μάθαμε ότι ο εντο-
πισμός επαφών είναι απαραίτητος, είτε ενδοοικογενειακά,
είτε στο εσωτερικό της κοινότητας. Αυτό μας βοηθά να κα-
τανοήσουμε τη σημασία της ιχνηλάτησης των επαφών και
της απομόνωσης.

Από την Ταϊβάν και την Κίνα, μαθαίνουμε για τα μέτρα
κοινωνικής απομάκρυνσης, και πως η απαγόρευση μεγά-
λων συγκεντρώσεων, ο περιορισμός της κυκλοφορίας, η ερ-
γασία από το σπίτι και η ουσιαστική διακοπή της κοινωνίας
για κάποιο χρονικό διάστημα μπορούν να μειώσουν τη με-
τάδοση και να δώσουν χρόνο στο σύστημα υγείας.

Από το Χονγκ Κονγκ, μάθαμε τη σημασία της αλλαγής
της συμπεριφοράς των ανθρώπων μέσω της εκτεταμένης
προσωπικής και περιβαλλοντικής υγιεινής, τις 14μερες κα-
ραντίνες για όσους έρχονται από την ηπειρωτική Κίνα και
την ανάγκη για ευρεία ενημέρωση.

Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν η ιταλική προσέγ-
γιση της μεγάλης κλίμακας κοινωνικής αποστασιοποίησης
θα αποδώσει.

Τι δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, όπως με ακούτε να λέω συχνά, συντονι-
στήκαμε και κινηθήκαμε νωρίς. Τώρα όμως είναι η ώρα για
αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών. Αν δεν αναλάβουμε ο κα-
θένας την ευθύνη που μας αντιστοιχεί σε αυτή την κρίση, αν
δεν εφαρμόσουμε τις οδηγίες, δεν θα καταφέρουμε να δώ-
σουμε τον απαιτούμενο χρόνο στο σύστημα υγείας για να
μας προφυλάξει. Το σύστημα υγείας θα καταφέρει να αντα-
πεξέλθει εάν χρειαστεί να νοσηλευτούν στις ΜΕΘ άλλοι 300
άνθρωποι. Είναι όμως ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα να
αναγκαστεί να υποστηρίξει 1000 έξτρα ασθενείς ταυτόχρονα
στην εντατική.

Τώρα όμως είναι η ώρα για ενιαία προληπτική πολι-
τική. Και τι εννοούμε λέγοντας ενιαία προληπτική πολι-
τική;

Για την ώρα παίρνουμε τα μέτρα που χρειάζεται για να
καθυστερήσουμε τη διασπορά ώστε να αντέξει το σύστημα
υγείας. Δεν ξέρουμε αν η νόσος επανέλθει το φθινόπωρο.
Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο γιατί η καθυστέρηση μας φέρ-
νει κάθε μέρα πιο κοντά στο εμβόλιο και στη θεραπεία.

Μετά το άρθρο μου στα Νέα στις 10/3 με την έκκληση να
καταργηθεί η θεία κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας, να γίνονται λειτουργίες σε εξωτερικό χώρο, και το διά-
βημα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκδώσει
οδηγίες για τις θρησκευτικές δραστηριότητες, διάβασα με
χαρά πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
μια ημέρα μετά τη δημοσίευση του άρθρου μου, δήλωσε ότι
η εκκλησία θα κάνει ότι προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός. Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, είχε ήδη τοποθετηθεί λέ-
γοντας μεταξύ άλλων ‘Σε μια τέτοια κρίση, πρέπει να
ασκούμε επαγρύπνηση ως κοινότητα, μήπως οι εκκλησίες
μας γίνουν σημεία μετάδοσης της νόσου’.

Τώρα λοιπόν είναι η ώρα η Εκκλησία της Ελλάδος να
αναστείλει τη θεία κοινωνία. Ήρθε η ώρα να καταστήσουν
δυνατή την τηλεοπτική μετάδοση της λειτουργίας, και να πά-
ρουν μέτρα για την λειτουργία σε ανοιχτούς χώρους, λαμβά-
νοντας κατά νου τις οδηγίες για τις αποστάσεις που πρέπει να
τηρούν οι πιστοί μεταξύ τους (έτσι έγινε στην Ιταλία, όπως
έγραφα στα Νέα στο ίδιο άρθρο στις 10/3).

Δεν είναι στοχοποίηση της Εκκλησίας της Ελλάδος αυτό.

Σαφέστατα και η προτροπή μου απευθύνεται σε όλα τα θρη-
σκευτικα δόγματα. Είναι απλή, οριζόντια όπως λέμε, εφαρ-
μογή ενιαίας προληπτικής πολιτικής, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν
πρέπει να αρκεστούμε στις εκκλήσεις πλέον. Η πολιτεία έχει
ευθύνη για τη δημόσια υγεία, και πρέπει να περάσει από τις
εκκλήσεις στην ενιαία προληπτική πολιτική (σημείωση:
ήδη ο Πρωθυπουργός με προχθεσινό βραδυνό του μή-
νυμα ανέστειλε τη λειτουργία όλων των εκκλησιών
μέχρι τις 30/3, όλων των δογμάτων, με δυνατότητα της
προσωπικής προσευχής ενός εκάστου).

Αυτή είναι η μόνο ευθύνη της πολιτείας για τη δημόσια
υγεία; Όχι, αλλά αυτές τις στιγμές όλοι μας συνειδητοποι-
ούμε την πραγματική ανάγκη για ένα ισχυρό δημόσιο σύ-
στημα υγείας ασπίδα για τώρα και το μέλλον.

Αν θα περάσουμε δύσκολα; Είναι βέβαιο.
Είναι εύκολο αυτό που γίνεται τώρα; Όχι.
Η καθημερινότητα όλων μας διακόπτεται και καλούμα-

στε να αυτοπεριορίσουμε τις ελευθερίες και τις κινήσεις μας.
Το στρες θα είναι μεγάλο, για αυτό το λόγο χρειάζεται κοι-
νωνική αλληλεγγύη, τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Να
μην ξεχάσουμε όταν περάσει η κρίση, τη στάση της Γαλλίας
και της Γερμανίας και την έλλειψη αλληλεγγύης στην Ευ-
ρώπη.

Όλο αυτό ήρθε στην Ελλάδα μετά από δέκα χρόνια σκλη-
ρής οικονομικής κρίσης και ψυχολογικά θα είναι ακόμα πιο
δύσκολο για όλους.

Το στρες είναι ίσως λίγο διαφορετικό, για τις οικογένειες
που κάποια μέλη τους είναι στο εξωτερικό, όπως οι φοιτη-
τές στην Αγγλία αλλά και όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν
σε χώρες που πάσχουν περισσότερο από τον ιό σε σχέση με
την Ελλάδα. Να τους σκεφτούμε και να δείξουμε λίγη πε-
ρισσότερη κατανόηση σε αυτούς αυτές τις μέρες.

Πρέπει ο καθένας μας να βρει τρόπους να προσαρμοστεί
στη ρουτίνα, να βρούμε όλοι μαζί μηχανισμούς για να επι-
βιώσουμε, να βρούμε αποθέματα ευγένειας και δημιουργι-
κότητας και να βγούμε ψυχολογικά όσο το δυνατόν
αλώβητοι. Αλλά θα αντέξουμε, και θα τα καταφέρουμε.

Ηλίας Μόσιαλος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦ.
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Πώς γίνεται η διαχείριση
«στενών επαφών»
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, άτομα
που ήρθαν σε επαφή με ύποπτο για κορω-
νοϊό κρούσμα (π.χ. μέλη οικογένειας, επαγ-
γελματίες υγείας) ή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα, παρακολουθούν την υγεία τους
από την ημέρα της τελευταίας επαφής και
για 14 ημέρες. Στην περίπτωση που εμφα-
νίσουν συμπτώματα αναπνευστικής λοί-
μωξης (π.χ. πυρετό, βήχα, πονόλαιμο,
δυσκολία στην αναπνοή) ή διάρροια, ανα-
ζητούν αμέσως ιατρική βοήθεια.

- Σκόπιμη είναι η τακτική (καθημερινή)
και κατά προτίμηση άμεση επικοινωνία
των στενών επαφών με επαγγελματία
υγείας για όλη τη διάρκεια της παρακολού-
θησης.
- Τα άτομα που θεωρούνται στενές επαφές
πρέπει να έχουν οδηγίες σχετικά με τον
τρόπο μετάβασης σε συγκεκριμένη νοση-
λευτική μονάδα, εάν προκύψει ανάγκη.
- Θα πρέπει να υπάρξει προηγούμενη ενη-
μέρωση της νοσηλευτικής μονάδας που θα
υποδεχθεί συμπτωματικό ασθενή πριν
από τη μετάβασή του.
- Χρήση από τον ασθενή απλής χειρουργι-
κής μάσκας κατά τη μετάβαση του στη νο-
σηλευτική μονάδα.
- Αποφυγή χρήσης των μέσων μαζικής με-
ταφοράς. Προτιμάται η χρήση ασθενοφό-
ρου ή ιδιωτικού οχήματος με ανοιχτά τα
παράθυρα.
- Εφαρμογή αναπνευστικής υγιεινής από
τον ασθενή (κάλυψη στόματος και μύτης
κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος,
χρήση απλής χειρουργικής μάσκας, χαρτο-
μάντιλων ή του εσωτερικού του αγκώνα)
καθώς και υγιεινής των χεριών. Τήρηση
απόστασης τουλάχιστον 1 μέτρου από τους
γύρω του τόσο κατά τη διάρκεια της μετά-
βασης στη νοσηλευτική μονάδα όσο και
κατά τη διάρκεια της αναμονής, για εξέ-
ταση.
- Καθαρισμός και απολύμανση των επιφα-
νειών που λερώθηκαν κατά τη διάρκεια της
μετάβασης του ασθενούς στη νοσηλευτική
μονάδα, από αναπνευστικές εκκρίσεις ή
άλλα σωματικά υγρά με κοινό απορρυπαν-
τικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στη συνέχεια
απολύμανση με διάλυμα οικιακής χλωρί-
νης σε αναλογία 1:10.

Πότε να ανησυχήσουμε αν ήρθαμε
σε στενή επαφή με πιθανό κρούσμα
Ως «στενή επαφή» οι ειδικοί του ΕΟΔΥ
ορίζουν:
• Άτομο με διαμονή στην ίδια οικία με
ασθενή με κορωνοϊό.
• Άτομο με άμεση σωματική επαφή με
ασθενή με κορωνοϊό (π.χ. χειραψία).
• Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυ-
σματικές εκκρίσεις ασθενούς με κορωνοϊό.
• Άτομο με επαφή πρόσωπο με πρόσωπο
με ασθενή με κορωνοϊό σε απόσταση μι-
κρότερη από 2 μέτρα και για περισσότερο

από 15 λεπτά.
• Παραμονή σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα
διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώρο αναμο-
νής νοσοκομείου κ.λπ.) σε απόσταση μι-
κρότερη από 2 μέτρα και για περισσότερο
από 15 λεπτά.
• Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που
παρείχε φροντίδα υγείας ή εργαζόμενος
που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς
με κορωνοϊό χωρίς τη λήψη ή επί αστοχίας
των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προ-
στασίας.
• Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο
οποίος καθόταν εντός απόστασης δύο σει-
ρών θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από
τον ασθενή με κορωνοϊό, άτομα που ταξί-
δευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή, και
μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν
το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους
όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σο-
βαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του
ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που εν-
δέχεται να συνεπάγονται περισσότερο εκτε-
ταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν
στο ίδιο τμήμα του αεροσκάφους ή ακόμη
και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να
θεωρηθούν στενές επαφές).

Τι να αποφεύγουν οι ευπαθείς ομάδες
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά
δεδομένα για τη λοίμωξη από τον νέο κο-
ρωνοϊό, τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και
άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια
υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια ανα-
πνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κ.λπ.)
ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για
εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών.
Κατά συνέπεια, γι’ αυτές τις ευπαθείς ομά-
δες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα ανα-
γκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των
μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης
και διασποράς του νέου κορωνοϊού, με έμ-
φαση στα ακόλουθα:
• Αποφυγή επαφής με άτομα με συμπτω-
ματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού
συστήματος.
• Αποφυγή όλων των μη απαραίτητων τα-
ξιδιών, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με
επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοι-
νότητα.
• Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και
αποφυγή επαφής των χεριών με το πρό-
σωπο (μάτια, μύτη, στόμα).
• Συμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική
αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και
στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.
• Αποφυγή χώρων συγχρωτισμού και εκ-
δηλώσεων, εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ια-
τρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμά-
των λοίμωξης του αναπνευστικού
συστήματος και ιατρική αξιολόγηση.
• Αποφυγή επισκέψεων σε νοσηλευόμε-
νους ασθενείς.
• Αποφυγή επισκέψεων σε χώρους υπηρε-
σιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΟΥΜΕ
Οδηγίες δίνουν οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ
για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση
εκδήλωσης των ύποπτων συμπτωμάτων
και ειδικά σε περιπτώσεις ταξιδιού σε χώρα
«υψηλού κινδύνου» ή αν έχουμε έρθει σε
στενή επαφή με άτομο που είναι διαγνω-
σμένο κρούσμα ή ύποπτο κρούσμα.

Πώς θα το καταλάβουμε
Τα σημάδια που πιθανώς θα εμφανίσετε:
• Πυρετός
• Κούραση
• Ξηρός βήχας
Μερικοί ασθενείς μπορεί να έχουν και
• Πόνους γενικά στο σώμα
• Ρινική συμφόρηση
• Ρινική καταρροή
• Πονόλαιμο
• Διάρροια
Αυτά τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια
και εξελίσσονται σταδιακά. Μερικοί άν-
θρωποι μολύνονται, αλλά δεν εμφανίζουν
συμπτώματα και δεν αισθάνονται άρρω-
στοι. Όσοι όμως εκδηλώσουν πυρετό, βήχα
και δυσκολία στην αναπνοή επιβάλλεται
να αναζητήσουν αμέσως ιατρική φροντίδα.

Οι πρώτες κινήσεις
Παρακολουθήστε την υγεία σας επί 14 ημέ-
ρες. Αν στο διάστημα αυτό παρουσιάσετε τα
ύποπτα συμπτώματα τηλεφωνήστε στον
ΕΟΔΥ (1135 και 210-5212054) και ανα-
φέρετε λεπτομερώς τυχόν συμπτωματολο-
γία, ταξιδιωτικό ιστορικό ή ιστορικό
επαφών.
• Εφόσον ο ΕΟΔΥ αποφανθεί ότι πρέπει να
υποβληθείτε σε αξιολόγηση ως ύποπτο
κρούσμα, τότε σας παραπέμπει σε ένα από
τα νοσοκομεία αναφοράς ανά την ελληνική
επικράτεια, τα οποία μπορεί να αυξηθούν
με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα.
• Ο γιατρός ή οι ειδικοί από τον ΕΟΔΥ θα
σας κατευθύνουν στο σύστημα Υγείας, τη-
ρώντας το πρωτόκολλο που έχει διαμορ-
φωθεί σχετικά.
• Να σημειωθεί ότι η ειδική ομάδα του
νοσοκομείου αναφοράς αξιολογεί τη συμ-
πτωματολογία σας και αφού έχει απο-
κλείσει άλλες παθήσεις με παρόμοια
συμπτωματολογία με τον κορωνοϊό, λαμ-
βάνει γενετικό υλικό το οποίο αποστέλλε-
ται στα εργαστήρια αναφοράς (ΑΠΘ,
ΕΚΠΑ, Ινστιτούτο Παστέρ κ.ά.).
• Αν παρουσιάσουμε συμπτώματα πυρε-
τού, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή και
έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμε-
νη περιοχή, επικοινωνούμε με τον γιατρό
μας ή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135 και 210-
5212054) και παραμένουμε στο σπίτι
μας.
• Αν παρουσιάσουμε συμπτώματα κατά τη
διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέσως
το πλήρωμα και αναζητούμε ιατρική βοή-
θεια.
Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους
επιστήμονες για την πληροφόρηση μας.

12+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Όλα τα μυστικά για τον νέο ιό, τον τρόπο με-
τάδοσης, τα συμπτώματα, τις ευάλωτες ομά-
δες και τις απαραίτητες προφυλάξεις.

1. Τι είναι COVID-19 και τί SARS-Co-2;
Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα
SARS-Co-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί
ονομάζεται COVID-19.Ο ιός ανιχνεύθηκε
για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019
στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε
έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότε-
ρες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Απο-
τελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που
μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άν-
θρωπο.

2. Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του
ιού;
Παρότι ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μετα-
δίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η με-
τάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω
του αναπνευστικού με σταγονίδια από το
φτάρνισμα, τον βήχα ή την εκπνοή.

3. Πότε μια περίπτωση της νόσου θεω-
ρείται περισσότερο μεταδοτική;
Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο
μεταδοτικό όταν εμφανίζει συμπτώματα,
αλλά απεδείχθη επιστημονικά ότι μπορεί
να είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωμα-
τική φάση. Δεν γνωρίζουμε το ποσοστό των
ασυμπτωματικών κρουσμάτων, ούτε τον
ακριβή ρόλο που παίζουν στη μετάδοση
του ιού, πιθανολογείται όμως πως είναι μι-
κρότερο από αυτό των συμπτωματικών πε-
ριπτώσεων της νόσου.

4. Ποια είναι τα συμπτώματα της λοί-
μωξης;
Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περι-
λαμβάνουν τα κατωτέρω: Πυρετό, βήχα,
πονόλαιμο, αρθραλγίες, μυαλγίες, κατα-
βολή και δυσκολία στην αναπνοή.

5. Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή
νόσο;

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν
ήπια νόσο. Σε περίπτωση βαρύτερης νόση-
σης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σο-
βαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοσηλεία
σε νοσοκομείο.

6. Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο;
Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού
κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπα-
θείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπα-
τοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι
πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

7. Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για
κορωνοϊό;
Εάν έχει:
• Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφ-
νίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα
από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό,

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΕΡΘΟΥΜΕ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

Θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή καθώς μπορεί
να έχουμε προσβληθεί από τον ιό, αλλά να μην εμφανίζουμε συμπτώματα
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βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς ανάγκη νο-
σηλείας
και
• Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επι-
δημιολογικά κριτήρια, εντός των τελευ-
ταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των
συμπτωμάτων:
• Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο
κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό
ή
• Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από τον
κορωνοϊό περιοχές με βάση τα τρέχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα.
• Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υπο-
βάλλεται αμέσως σε εργαστηριακό έλεγχο.
• Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται η
άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ (τηλ.
1135) και όχι η επίσκεψη σε χώρο παρο-
χής υπηρεσιών υγείας χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

8. Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων αυ-
ξάνεται τόσο γρήγορα;
Οι δύο βασικές αιτίες για την ταχεία αύξηση
του αριθμού των κρουσμάτων είναι ότι ο

ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο
και ότι έχει βελτιωθεί η δυνατότητα ανί-
χνευσής του.

9. Τι σημαίνει «έχω έρθει σε επαφή με
τον ιό»;
«Επαφή» είναι ένα άτομο που δεν παρου-
σιάζει συμπτώματα, ενώ μπορεί να έχει
έρθει σε επαφή με περιστατικό νοσούντος
ή και ασυμπτωματικού ατόμου από τον κο-
ρωνοϊό. Ο κίνδυνος μόλυνσης εξαρτάται
από τον βαθμό έκθεσης στον ιό και για να
προσδιορισθεί χρειάζεται συγκεκριμένη
διερεύνηση από το προσωπικό του ΕΟΔΥ.

10. Πώς μπορώ να προφυλαχθώ;
Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασπο-
ράς ιών του αναπνευστικού, περιλαμβανο-
μένου του νέου κορωνοϊού, αναφέρονται
κατωτέρω: Οδηγίες ατομικής υγιεινής
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την
εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού.
• Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό
είναι δυνατόν, με οποιοδήποτε άτομο εμ-

φανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό,
όπως βήχα ή πταρμό (φτάρνισμα).
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη
μύτη και το στόμα για τη μείωση του κιν-
δύνου μόλυνσης.
• Σε βήχα ή φτάρνισμα κάλυψη της μύτης
και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του
αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του
χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους
κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύ-
σιμο των χεριών.
• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χε-
ριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλά-
χιστον 20”, πριν από τη λήψη τροφής και
μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προ-
σεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χει-
ροπετσέτες μίας χρήσης και απόρριψη τους
στους κάδους απορριμμάτων.
• Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών,
μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των
χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο διά-
λυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.

11. Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή με
κάποιον που υποψιάζομαι πως έχει κο-
ρωνοϊό;
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλ.
1135 και μην πραγματοποιήσετε επί-
σκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας
χωρίς πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

12. Μπορεί η μάσκα να με προστατεύ-
σει;
Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση

της νόσου από αυτούς που είναι άρρωστοι
στους υπόλοιπους. Η μάσκα χρησιμοποι-
είται για την προστασία των επαγγελμα-
τιών υγείας και δεν συστήνεται η χρήση της
στον υγιή πληθυσμό.

13. Υπάρχει εμβόλιο;
Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμ-
βόλιο για τον κορωνοϊό, γι’ αυτό έχει με-
γάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση και η
εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς
της νόσου. Αρκετές φαρμακευτικές εται-
ρείες εργάζονται για την παρασκευή εμβο-
λίου.

Μ
ε βάση τα τρέχοντα επιδημιολο-
γικά δεδομένα, οι ειδικοί επι-
στήμονες ορίζουν το κρούσμα

του κορωνοϊού και ο ορισμός αφορά τόσο
στην ανίχνευση των κρουσμάτων με υπο-
ψία λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό όσο
και στη δήλωση τους στον ΕΟΔΥ. Τονίζε-
ται ότι καθώς η επιδημία εξελίσσεται, ο
ορισμός κρούσματος ενδέχεται να τροπο-
ποιηθεί.

Ύποπτο κρούσμα
• Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευ-

στικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλά-
χιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα:
βήχα, πυρετό, δύσπνοια) και χωρίς άλλη
αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την κλι-
νική εικόνα και με ιστορικό ταξιδιού ή
διαμονής σε χώρα/περιοχή, σύμφωνα με
τον επικαιροποιημένο κατάλογο του
ΕΟΔΥ, εντός των τελευταίων 14 ημερών
πριν από την έναρξη των συμπτωμά-
των.
• Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του
αναπνευστικού και ιστορικό στενής επα-
φής με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα

εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν
από την έναρξη των συμπτωμάτων.
• Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη του
αναπνευστικού η οποία απαιτεί νοσηλεία
και για την οποία δεν έχει τεκμηριωθεί
άλλη αιτιολογία. Κάθε ύποπτο κρούσμα
θα πρέπει να υποβάλλεται αμέσως σε ερ-
γαστηριακό έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό.

Πιθανό κρούσμα
• Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργα-
στηριακού ελέγχου.
• Αδιευκρίνιστο ή θετικό, αλλά με εργα-

στηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά
ιούς που ανήκουν στην οικογένεια των
κορωνοϊών.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα
• Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη
λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό, ανεξαρ-
τήτως κλινικών συμπτωμάτων και ση-
μείων.
• Κάθε ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο
κρούσμα πρέπει να δηλώνεται αμέσως
στον ΕΟΔΥ μέσω του Δελτίου Δήλωσης
Κρούσματος από τον νέο κορωνοϊό.

Δεδομένου ότι τουλάχιστον 8 στα 10 κρού-
σματα εμφανίζουν ήπια συμπτωματολο-
γία, στις περισσότερες περιπτώσεις ο
ΕΟΔΥ αλλά και οι ειδικοί συνιστούν νο-
σηλεία στο σπίτι

Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις
Οι ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία
και χωρίς σοβαρό υποκείμενο νόσημα
(π.χ. καρδιακό/αναπνευστικό νόσημα, νε-
φρική ανεπάρκεια, ανοσοκαταστολή)
μπορούν να νοσηλευθούν στο σπίτι. Επί-
σης, οι συμπτωματικοί ασθενείς που ολο-
κλήρωσαν τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
και λαμβάνουν εξιτήριο μπορεί να συνε-
χίσουν τη θεραπεία στο σπίτι. Η απόφαση
πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής
κλινικής αξιολόγησης και αφού προ-
ηγουμένως έχουν εξασφαλιστεί οι κατάλ-
ληλες συνθήκες νοσηλείας στο σπίτι,
καθώς και τακτική (καθημερινή) και κατά
προτίμηση άμεση επικοινωνία επαγγελ-
ματία υγεία με τους ασθενείς.

Σε περίπτωση φροντίδας ύποπτου
κρούσματος στο σπίτι, συνιστώνται τα
παρακάτω:
Οι ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών
τους πρέπει να εκπαιδευθούν στο να
εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα περιορι-

σμού μετάδοσης της νόσου σε όλη τη
διάρκεια της νοσηλείας στο σπίτι:
• Διαμονή του ασθενούς σε καλά αεριζό-
μενο δωμάτιο που χρησιμοποιείται μόνο
από αυτόν.
• Περιορισμός των ατόμων που φροντί-
ζουν τον ασθενή, ιδανικά ένα άτομο που
δεν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
Δεν επιτρέπονται επισκέψεις.
• Διαμονή των υπόλοιπων μελών της οι-
κογένειας σε διαφορετικό δωμάτιο και
εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τήρηση από-
στασης τουλάχιστο 1 μέτρου από τον
ασθενή.
• Περιορισμός των μετακινήσεων του
ασθενούς στο σπίτι και καλός αερισμός
των κοινόχρηστων χώρων.
• Χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από
το άτομο που φροντίζει τον ασθενή.
• Αποφυγή επαφής των χεριών με τη
μάσκα. Η μάσκα απορρίπτεται όταν είναι
εμφανώς λερωμένη ή βρεγμένη, καθώς
και μετά τη χρήση. Στη συνέχεια εφαρμό-
ζεται υγιεινή των χεριών.
• Εφαρμογή υγιεινής των χεριών μετά
από κάθε επαφή με τον ασθενή ή το
άμεσο άψυχο περιβάλλον του, πριν και
μετά την προετοιμασία φαγητού, πριν από
το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέ-
τας (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή
χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού, ανά-

λογα με το εάν τα χέρια είναι εμφανώς λε-
ρωμένα ή όχι).
• Χρήση χειροπετσετών μίας χρήσης
μετά το πλύσιμο των χεριών με νερό και
σαπούνι. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό,
χρήση υφασμάτινης πετσέτας η οποία αν-
τικαθίσταται όταν χρησιμοποιηθεί.
• Εφαρμογή αναπνευστικής υγιεινής από
όλους, ιδιαίτερα από τον ασθενή, πάντα
(κάλυψη στόματος και μύτης κατά τη διάρ-
κεια βήχα ή φταρνίσματος, χρήση απλής
χειρουργικής μάσκας, χαρτομάντιλων ή
εσωτερικού του αγκώνα). Ακολουθεί υγι-
εινή των χεριών.
• Προσεκτική απόρριψη των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της μύτης
και του στόματος ή σχολαστικό πλύσιμο
στην περίπτωση που αυτά δεν είναι μίας
χρήσης.
• Αποφυγή άμεσης επαφής με σωματικά
υγρά, ιδιαίτερα σάλιο, πτύελα ή άλλες
αναπνευστικές εκκρίσεις και κόπρανα με
γυμνά χέρια και εφαρμογή γαντιών μίας
χρήσης. Ακολουθεί υγιεινή των χεριών.
• Τοποθέτηση των μολυσματικών υλικών
του ασθενούς (π.χ. γάντια, μάσκες, χαρτο-
μάντιλα) σε σακούλα που δένει, μέσα στο
δωμάτιο, πριν από την απόρριψη τους
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
• Αποφυγή επαφής με δυνητικά μολυ-
σμένα αντικείμενα του ασθενούς όπως

πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, πετσέ-
τες, σεντόνια, τα οποία μετά από σχολα-
στικό πλύσιμο επαναχρησιμοποιούνται.
• Καθαρισμός και απολύμανση επιφα-
νειών και αντικειμένων στο δωμάτιο του
ασθενούς καθημερινά με κοινό απορρυ-
παντικό ή σαπούνι, ξέπλυμα και στη συ-
νέχεια απολύμανση με διάλυμα οικιακής
χλωρίνης σε αναλογία 1:10.
• Καθαρισμός της τουαλέτας καθημερινά
με το ίδιο διάλυμα.
• Τοποθέτηση λερωμένων ρούχων, πε-
τσετών και κλινοσκεπασμάτων σε ξεχω-
ριστό σάκο για τα άπλυτα με προσοχή, για
αποφυγή επαφής με το δέρμα και τα
ρούχα. Πλύσιμο στο πλυντήριο με κοινό
οικιακό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμο-
κρασία και καλό στέγνωμα.
• Χρήση γαντιών και ρόμπας μίας χρήσης
κατά τη διάρκεια καθαρισμού επιφα-
νειών και αποκομιδή λερωμένων με σω-
ματικά υγρά ρούχων, πετσετών και
κλινοσκεπασμάτων. Ακολουθεί υγιεινή
των χεριών.
• Παραμονή στο σπίτι των ασθενών μέχρι
την υποχώρηση των συμπτωμάτων και
έπειτα από ιατρική εκτίμηση και αξιολό-
γηση.
Όλα τα μέλη της οικογένειας θεωρούνται
στενές επαφές και παρακολουθούν την
υγεία τους.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πώς ορίζουν οι ειδικοί ένα κρούσμα
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Π
ιθανώς να σας συστήσουν να «μπείτε σε
καραντίνα» εφόσον θεωρηθείτε ύποπτο
κρούσμα, έχετε ταξιδέψει σε κράτη με

επιδημικές εστίες ή απλά ήλθατε σε επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊού. Τι
πρέπει να κάνετε:
Μείνετε σπίτι
Μπορεί να είναι προφανές, αλλά κατά την πε-
ρίοδο της καραντίνας δεν πρέπει να βγείτε από
την κατοικία σας. Ο μόνος λόγος για να το κά-
νετε είναι μόνο για να αναζητήσετε ιατρική
βοήθεια. Απαγορεύστε όλες τις επισκέψεις και
διατηρήστε την επικοινωνία με συγγενείς και
φίλους ηλεκτρονικά. Επίσης, αν κάνετε ηλε-
κτρονικές αγορές, επισημάνετε στους αρμοδί-
ους της επιχείρησης ότι κατά την παράδοση
πρέπει να αφήσουν τα ψώνια, το φαΐ ή τα φάρ-
μακα έξω από την πόρτα σας, ώστε να μην έρ-
θουν σε απευθείας επαφή μαζί σας. Εφαρμόστε
το ίδιο με φίλους ή συγγενείς που σας φέρνουν
προμήθειες.
Απομονωθείτε
Παραμείνετε σε ένα δωμάτιο, με κλειστή την
πόρτα, εφόσον έχετε συνοίκους. Αν μαγειρεύετε
για τον εαυτό σας, κάντε το όταν δεν είναι κα-
νείς στην κουζίνα και φάτε στο δωμάτιο σας. Αν
είναι δυνατόν χρησιμοποιήστε διαφορετικό
λουτρό/τουαλέτα από τους υπολοίπους. Αν
αυτό είναι αδύνατο, καθαρίστε και απολυμά-
νετε το κοινό λουτρό επιμελώς. Αν ζείτε σε πα-
νεπιστημιακή εστία, βγαίνετε από το δωμάτιο
μόνον όταν είναι αναγκαίο και πάντα φορών-
τας τη μάσκα σας.
Κατοικίδια
Πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά από κάθε

επαφή με τα κατοικίδια σας.
Χαρτομάντιλα
Τοποθετήστε τα σε πλαστική σακούλα και αμέ-
σως πλύντε τα χέρια με άφθονο σαπούνι και
νερό. Όταν βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο με άλλους
ή πάτε στον γιατρό, πάντα φοράτε τη μάσκα σας.
πλένετε τα χέρια
Οι κανόνες που ισχύουν είναι όμοιοι με αυτούς
για τους υπολοίπους ανθρώπους. Πλύντε τα
χέρια σας προσεκτικά, με σαπούνι και νερό, επί
είκοσι δευτερόλεπτα. Όταν τα ξεβγάλετε στε-
γνώστε τα προσεκτικά. Μην αγγίζετε το πρό-
σωπο σας, τα μάτια ή τη μύτη, γενικώς, και
ιδιαίτερα με άπλυτα χέρια.
Απορρίμματα
Όλα τα απορρίμματά σας, ιδιαίτερα τα χρησιμο-
ποιημένα χαρτομάντιλα και οι χρησιμοποιημέ-
νες χειρουργικές μάσκες, πρέπει να
τοποθετούνται σε μία πλαστική σακούλα σκου-
πιδιών που όταν γεμίσει πρέπει να δεθεί και
να τοποθετηθεί στο εσωτερικό μιας ακόμα σα-
κούλας. Δεν πρέπει ωστόσο να την πετάξετε
στον κάδο των απορριμμάτων για να συλλεχ-
θεί, προτού λάβετε το αποτέλεσμα των εξετάσε-
ων σας ή προτού τελειώσει η περίοδος
καραντίνας. Εάν τελικά αποδειχθεί ότι έχετε
προσβληθεί από τον κορωνοϊό οι αρμόδιοι θα
σας ενημερώσουν πώς ακριβώς πρέπει να δια-
χειριστείτε τα απορρίμματά σας.
Αν χειροτερέψετε
Αν επιδεινωθούν τα συμπτώματά σας (π.χ. δυ-
σκολεύεστε να αναπνεύσετε, εμφανίσετε υψηλό
πυρετό ή νέα συμπτώματα), ειδοποιήστε άμεσα
τον ιατρό σας και αυτός θα σας καθοδηγήσει.

τι πρεπει ΝΑ ΑΓορΑσει
ΚΑποιοσ που ΘΑ Μπει
σε ΚΑρΑΝτιΝΑ;

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρό-
ληψης Ασθενειών των ΗΠΑ,
ο Ερυθρός Σταυρός των ΗΠΑ
και το υπουργείο Εσωτερικής
Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέδω-
σαν οδηγίες για το τι πρέπει
να έχει κάποιος στο σπίτι του
σε περίπτωση που πρέπει να
μπει σε καραντίνα. Αρχικά
πρέπει να αγοράσει εμφιαλω-
μένο νερό, τροφές μακράς
διαρκείας (ρύζι, ζυμαρικά,
όσπρια κ.ά.). Πρέπει επίσης
να γίνει προμήθεια τροφί-
μων, όπως σοκολάτας και
καφέ, που θα βελτιώνουν την
ψυχολογική κατάσταση των
ατόμων που είναι σε καραν-
τίνα. Προϊόντα υγιεινής όπως
σαπούνια, αντισηπτικά, χαρ-
τιά τουαλέτας, πάνες (αν
υπάρχουν μωρά), χαρτομάν-
τιλα πρέπει επίσης να υπάρ-
χουν σε ποσότητες τέτοιες που
να διαρκέσουν δύο εβδομά-
δες. Αν κάποιος λαμβάνει
φαρμακευτική αγωγή, καλό
είναι να έχει προμηθευτεί πο-
σότητες του φαρμάκου τέτοιες
που να τον καλύπτουν για
διάστημα ενός μήνα σε περί-
πτωση που για κάποιο λόγο η
καραντίνα παραταθεί.
Πρέπει επίσης να γίνει προ-
μήθεια ειδών πρώτων βοη-
θειών σε περίπτωση που
υπάρξουν μικροατυχήματα
μέσα στο σπίτι. Φυσικά πρέ-
πει να γίνουν και οι απαραί-
τητες προμήθειες σε προϊόντα
καθαρισμού και συντήρησης
αντικειμένων, όπως φακοί
επαφής, μπαταρίες για ιατρι-
κές συσκευές (π.χ. ακουστικά
βαρηκοΐας) κ.λπ. Καλό θα
είναι επίσης να υπάρχει προ-
μήθεια αναλγητικών, βιταμι-
νών, ηλεκτρολυτών, αντιβη-
χικών και άλλων συναφών
προϊόντων.

ΑρΚει ο Ζεστοσ ΚΑιροσ
ΓιΑ ΝΑ εΛεΓΧΘει Η επιδΗΜιΑ;

Η έλευση της άνοιξης στο βόρειο ημι-
σφαίριο θα ανασχέσει την εξάπλωση
του ιού. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες
και η επιδημία δεν μπορούν να έχουν
απόλυτη σχέση αίτιου και αιτιατού. Η
εποχική κατανομή ενός ιού σχετίζεται
με τέσσερις βασικούς παράγοντες, ως
ακολούθως:
1) το περιβάλλον. Τον χειμώνα ο αέρας
είναι κρύος και ξερός τόσο στους εξωτερι-
κούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους.
Η ζέστη και η υγρασία του καλοκαιριού
εκτιμάται ότι μειώνουν τόσο τον χρόνο
ημίσειας ζωής όσο και την ευκολία μετά-
δοσης του κορωνοϊού, κατ’ αναλογία με
τον ιό της γρίπης. Ωστόσο δεν έχουν δη-
μοσιευθεί μελέτες που να αφορούν απο-
κλειστικά τους κορωνοϊούς. Επιπλέον
δεν είναι σαφής η επίδραση του ιδιαίτερα
υγρού κλίματος (όπως στη Σιγκαπούρη
όπου παρατηρούνται αρκετά κρούσματα),
της διάρκειας της ημέρας και της ηλιακής
ακτινοβολίας.
2) Η ανθρωπινή συμπεριφορά. Ο
συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους τον
χειμώνα σαφώς και συμβάλλει στην
ευκολότερη μετάδοση των ιογενών
λοιμώξεων. Επιπλέον, το καλοκαίρι τα
σχολεία παραμένουν κλειστά και έτσι
μειώνεται η μετάδοση λοιμώξεων
μέσω αυτής της ηλικιακής ομάδας.
3) το ανοσοποιητικό σύστημα του
ξενιστή. Κατά τη χειμερινή περίοδο,
οπότε και οι ώρες με ηλιοφάνεια είναι
περιορισμένες, μεταβολές στα επίπεδα
της μελατονίνης και μείωση των επι-
πέδων της βιταμίνης D μπορούν να
μειώνουν την αποτελεσματικότητα του
ανοσοποιητικού συστήματος να αντα-
ποκρίνεται στις λοιμώξεις. Αυτό μπο-
ρεί να συμβάλει τουλάχιστον εν μέρει
στην αυξημένη επίπτωση ιογενών λοι-
μώξεων τους χειμερινούς μήνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε
μια σειρά από επισημάνσεις για τον νέο κο-
ρωνοϊό θέλοντας να ενημερώσει και να
προστατέψει τον παγκόσμιο πληθυσμό από
τον ορυμαγδό των πληροφοριών αλλά και
διαφόρων φημών που κυκλοφορούν για
τον νέο ιό.
• Το κρύο και το χιόνι δεν εξοντώνουν τον
νέο κορωνοϊό.
• Το ζεστό μπάνιο δεν προστατεύει κάποιον
από το να μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό.
• Ο νέος κορωνοϊός δεν μεταδίδεται από
αντικείμενα κατασκευασμένα στην Κίνα ή
περιοχές όπου υπάρχει έξαρση της ασθέ-
νειας.
• Ο νέος κορωνοϊός δεν μεταδίδεται από
τσίμπημα κουνουπιού.

• Οι συσκευές παροχής θερμού αέρα για να
στεγνώνουν τα χέρια στις τουαλέτες δεν
εξοντώνουν τον νέο κορωνοϊό.
• Μη χρησιμοποιείτε λάμπες υπεριώδους
ακτινοβολίας για απολύμανση των χεριών
γιατί προκαλούν ζημιές στο δέρμα.
• Τα θερμικά σκάνερ εντοπίζουν όσους αν-
θρώπους έχουν πυρετό, οι οποίοι πρέπει
αμέσως να υποβληθούν σε εξετάσεις για να
διαπιστωθεί αν έχουν νοσήσει από τον νέο
κορωνοϊό. Τα θερμικά σκάνερ δεν εντοπί-
ζουν όμως όσους έχουν νοσήσει, αλλά δεν
έχουν εκδηλώσει ακόμη συμπτώματα.
• Η χρήση προϊόντων με υψηλή περιεκτι-
κότητα σε αλκοόλ και χλωρίνη σε όλο το
σώμα δεν εξοντώνει τον νέο κορωνοϊό σε
περίπτωση που κάποιος έχει ήδη μολυν-

θεί από αυτόν. Επίσης τα προϊόντα αυτά
μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβή σε διά-
φορα σημεία του σώματος (μάτια, στόμα)
και στα ενδύματα με τα οποία θα έρθουν σε
επαφή.
• Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κατοικίδια
ζώα μολύνονται από τον νέο κορωνοϊό ή
ότι τον μεταδίδουν σε ανθρώπους.
• Κανένα υπάρχον εμβόλιο δεν προστα-
τεύει από τον νέο κορωνοϊό και πρέπει να
αναπτυχθεί ένα καινούργιο αποκλειστικά
γι’ αυτόν. Παρ’ όλα αυτά προτείνεται ο εμ-
βολιασμός απέναντι σε λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού για να είναι θωρακισμένος ο
οργανισμός σε αυτήν τη συγκυρία.
• Οι συχνές πλύσεις της μύτης με κάποια
διαλύματα δεν προστατεύουν από τον νέο

κορωνοϊό.
• Το σκόρδο έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτει
αντιμικροβιακές ιδιότητες, αλλά δεν υπάρ-
χει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι προ-
στατεύει σε οποιονδήποτε βαθμό από τον
νέο κορωνοϊό.
• Οι νεότερης ηλικίας άνθρωποι αλλά και
τα παιδιά είναι το ίδιο ευάλωτοι στη μό-
λυνση από τον νέο κορωνοϊό, αλλά μέχρι
στιγμής φαίνεται ότι τα συμπτώματα τους
είναι πολύ πιο ήπια.
• Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν τον νέο
κυρηναϊκό.
• Δεν υπάρχει ακόμη κάποιο φάρμακο που
να αντιμετωπίζει τον νέο κορωνοϊό.

οι προειδοποιήσεισ του π.ο.υ.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας συστήσουν
να «μπείτε σε καραντίνα»

COVID-19
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1. Έκλεισαν τα σχολεία, τι κάνω; Πώς
μπορώ να κινηθώ; Τι επιλογές έχω;
Εδώ η περίπτωση είναι σκληρή, ιδίως για
εργαζομένους, λόγω του κλεισίματος των
σχολείων. Δικαιούμαι άδεια λόγω ότι έκλει-
σαν τα σχολεία; Αρνείται ο εργοδότης να μου
δώσει άδεια. Τι κάνω; Το θέμα είναι περί-
πλοκο... Η κυβέρνηση αποφάσισε «άδεια
ειδικού σκοπού». Δηλαδή, συμμετέχουν
κράτος, επιχείρηση και πολίτης, με
«κόφτη» έως τα 15 έτη, αφού τα παιδιά Λυ-
κείου μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνα
τους. Η επιδότηση είναι ακέραια στον δη-
μόσιο τομέα, ενώ στον ιδιωτικό επιμερί-
ζεται. Όπου δεν υπάρχει ούτε ασθένεια του
παιδιού ούτε του γονέα, ενώ έκλεισε το σχο-
λείο, η άδεια πάρα ταύτα ισχύει. Σε πολλά
σπίτια, μάλιστα, έχουμε και τους δύο που
εργάζονται και δεν μπορεί κανείς να φρον-
τίσει το παιδί, ή γιατί δεν υπάρχει στην οι-
κογένεια παππούς ή γιαγιά. Υποχρεούται ο
εργοδότης να χορηγήσει άδεια στον εργαζό-
μενο, εφόσον το σχολείο των παιδιών του
παραμένει κλειστό; «Και βέβαια», απαντά η
κυβέρνηση. Ο υπουργός Εργασίας τονίζει
ότι «πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να επιμε-
ρίσουμε το βαρύ αχαρτογράφητο τοπίο των
νέων καταστάσεων».

2. Αναστολή εργασιών της επιχείρησης.
Η επιχείρηση ανέστειλε τη λειτουργία της-
Δικαιούμαι μισθό; Η αναστολή λειτουργίας
της επιχείρησης οφείλεται σε λόγους ανωτέ-
ρας βίας. Ο εργοδότης με πληρώνει; Με απο-
ζημιώνει; Ο νόμος ορίζει επ’ αυτού ότι «ο
εργοδότης δεν υποχρεούται σε πληρωμή
των αποδοχών των εργαζομένων κατά την
περίοδο αυτή, κατά την οποία διαρκεί η ανα-
στολή λειτουργίας. Δεν υπάρχει ειδική πρό-
βλεψη γι’ αυτή την κατηγορία εργαζομένων.
Το Εργατικό Δίκαιο επ’ αυτού ορίζει ότι αν
αποφασιστεί από δημόσια Αρχή η αναστο-
λή της λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης,
ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει
αποδοχές στους εργαζομένους του. Ωστόσο,
με τη λύση που δόθηκε και τον επιμερισμό
του 1/3, κράτος - επιχείρηση- εργαζόμενος,
θα καλυφθεί επιμεριστικά το κόστος με την
κίνηση αυτή. Αυτός ο λόγος αναστολής της
λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε
«ανωτέρα βία» και, συνεπώς, ο εργοδότης
δεν υποχρεούται σε καταβολή των αποδο-
χών των εργαζομένων κατά την περίοδο
αυτή, κατά την οποία διαρκεί η αναστολή
λειτουργίας. Εδώ ανήκουν οι εργαζόμενοι
Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου.

3. Τι κάνουν οι εργοδότες που κλείνουν
την επιχείρηση με κρατική εντολή;
Κατ’ αρχήν, δεν υποχρεούνται να καταβάλ-
λουν μισθό και ασφαλιστικές εισφορές
στους εργαζομένους για όσο χρονικό διά-
στημα διαρκεί η αναστολή της οικονομικής
δραστηριότητας της επιχείρησης με κρατική
εντολή. Ωστόσο, η άδεια ειδικού σκοπού
μετριάζει την όλη εξέλιξη των πραγμάτων,
κάτω από τις νέες συνθήκες που διαμορ-
φώθηκαν. Επίσης, απαλλάσσονται προσω-
ρινά από τις ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρωθούν.
Ειδικότερα, προβλέπεται στις πληγείσες πε-
ριοχές πως αναστέλλεται για 3 μήνες έως
την 30ή Ιουνίου του 2020 η πληρωμή των

ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων
κάθε είδους ρύθμισης, οι οποίες είναι πλη-
ρωτέες έως 31η Μαρτίου 2020, στους κλά-
δους και περιοχές για περιπτώσεις όπου
διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα
της επιχείρησης με κρατική εντολή για πε-
ρισσότερο από 10 ημέρες.

4. Τι μπορεί να κάνει ο εργοδότης για
την προστασία της υγείας και της ασφά-
λειας των εργαζομένων;
Μπορεί να βάλει σε καραντίνα και να απο-
μακρύνει από την εργασία εργαζόμενο ή ερ-
γαζόμενους για ορισμένο χρονικό διάστημα
ή να αναστείλει ο ίδιος τη λειτουργία της
επιχείρησής του. Σε αυτή την περίπτωση
πληρώνει κανονικά μισθούς και εισφορές
στους εργαζομένους.

5. Μπορεί να με βάλει σε καραντίνα ο
επιχειρηματίας χωρίς γνωμάτευση για-
τρού;
Ο εργαζόμενος μπαίνει σε προληπτική «κα-
ραντίνα» μόνο με γνωμάτευση ή εντολή
γιατρού και όχι με αυθαίρετη πρωτοβουλία
του εργοδότη.

6. Νόσησα από τον κορωνοϊό. Τι άδεια
δικαιούμαι;
Όποιος νοσήσει από τον κορωνοϊό δι-
καιούται να λάβει από τον εργοδότη τις απο-
δοχές έως ενός μήνα, εάν έχει
συμπληρώσει στην εργασία του τουλάχι-
στον 1 έτος. Ακόμα, να λάβει από τον εργο-
δότη τις αποδοχές έως 15 ημερών, εάν έχει
συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας,
αλλά δεν έχει συμπληρώσει 1 έτος.

7. Από τι εξαρτάται το εύρος της άδειας
ασθενείας;
Εξαρτάται από την προϋπηρεσία του μισθω-
τού στον ίδιο εργοδότη. Με προϋπηρεσία
μέχρι 4 χρόνια ο μισθωτός δικαιούται 1
μήνα άδειας ασθενείας. Η άδεια αυτή κλι-
μακώνεται έως τους 6 μήνες για όσους

έχουν προϋπηρεσία 15 έτη και άνω.

8. Πώς πληρώνομαι την άδειά μου;
Ο τρόπος πληρωμής στην άδεια ασθενείας
εξαρτάται από το εύρος της άδειας. Για τις
πρώτες 3 ημέρες απουσίας ο μισθωτός δι-
καιούται το 1/2 του ημερομισθίου ή του
ημερήσιου μισθού. Από την 4η μέρα και
μετά ο μισθωτός δικαιούται επίδομα από
τον ΕΦΚΑ, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται
να καλύπτει τη διαφορά μέχρι το 100% του
ημερομισθίου του ή του ημερήσιου μισθού
του.

9. Τι κάνω σε προληπτική καραντίνα;
Εδώ υπάρχει θέμα... Ο εργαζόμενος ο οποί-
ος τίθεται σε προληπτική «καραντίνα» δια-
τηρεί την αξίωσή του για καταβολή του
μισθού του. Τούτο δε διότι η απουσία του
αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά δικαιολο-
γημένη, θα πρέπει δε να θεωρείται ως
απουσία λόγω: ασθενείας.

10. Ποιες συνέπειες υπάρχουν στις ει-
σφορές, αν υπάρχει κρατική εντολή
κλεισίματος;
Εδώ τα ερωτήματα είναι πολλά. Υποχρεού-
ται ο εργοδότης να καταβάλει ασφαλιστικές
εισφορές στους εργαζομένους όταν η επιχεί-
ρησή του κλείνει κατόπιν κρατικής εντολής;
Ο νόμος ορίζει ότι «ο εργοδότης δεν υπο-
χρεούται να καταβάλει μισθό και ασφαλι-
στικές εισφορές στους εργαζομένους για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή της
οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρη-
σης με κρατική εντολή». Δικαιούνται μισθό
οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που κλείνουν
με κρατική εντολή; Ο νόμος, όπως εξηγή-
σαμε και πιο πάνω, ορίζει ότι «εφόσον η
επιχείρηση κλείσει με απόφαση δημόσιας
Αρχής, ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμέ-
νος να καταβάλει μισθό στους εργαζομέ-
νους. Η αιτία διακοπής, δηλαδή η
εξάπλωση του ιού, θεωρείται «ανωτέρα
βία» και, συνεπώς, ο εργοδότης απαλλάσ-

σεται από την υποχρέωσή του για καταβολή
μισθοδοσίας.

11. Αν έχω ασθένεια του παιδιού μου
από κορωνοϊό, τι δικαιούμαι;
Οι γονείς των οποίων τα τέκνα έχουν νοσή-
σει από τον κορωνοϊό δικαιούνται να λά-
βουν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες
γονικές άδειες, όπως η άδεια ασθενείας για
εξαρτώμενα μέλη. Επίσης, έχει καθιερωθεί
και «άδεια νοσηλείας» μέχρι 30 εργάσιμων
ημερών, άνευ αποδοχών, για παιδιά μέχρι
18 ετών, η οποία χορηγείται σε περίπτωση
ασθενείας (ή ατυχήματος) παιδιού, εφόσον
είναι αναγκαία η άμεση παρουσία του εργα-
ζομένου στο παιδί.

12.Ο εργοδότης μπορεί να με υποβάλει
σε θερμομέτρηση;
Ο εργοδότης απαγορεύεται να υποβάλει ο
ίδιος τον εργαζόμενο σε ιατρικές εξετάσεις,
όπως η θερμομέτρηση, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν είναι φορέας του κορω-
νοϊού. Αρμόδιος είναι μόνον ο ιατρός εργα-
σίας, εφόσον υπάρχει στην επιχείρηση.

13. Έκλεισε αναγκαστικά με κρατική εν-
τολή η επιχείρηση που έχω. Τι κάνω με
τις υποχρεώσεις μου;
Εδώ κατά την κυβέρνηση ισχύει αναστολή 4
μηνών πληρωμής του ΦΠΑ, αν η επιχείρηση
έκλεισε για ορισμένου χρόνου. Ακόμα, έχουμε
αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών.

14. Τι γίνεται με τα προνοιακά επιδόμα-
τα και ΚΕΠΑ;
Θα υπάρξει, σύμφωνα με πληροφορίες, τρί-
μηνη παράταση ισχύς των προνοιακών επι-
δομάτων και των αναπηρικών συντάξεων.

15. Τι γίνεται με την «Εργάνη»; Θα αλ-
λάζω τα στοιχεία του ωραρίου;
Επ’ αυτού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε
ότι «αναστέλλεται η υποχρέωση του εργο-
δότη να καταχωρίζει άμεσα στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα “Εργάνη” κάθε
τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομέ-
νων. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, καθώς
και η υπερωριακή απασχόληση κάθε μήνα,
θα καταχωρίζονται κατά το πρώτο 10ήμερο
του επομένου».

16. Παράταση ενός μήνα της ισχύος των
εγκριτικών αποφάσεων για το ελάχιστο εγ-
γυημένο εισόδημα και το επίδομα στέγα-
σης.

17. Η προθεσμία τριών μηνών που προ-
βλέπεται για την υποβολή αίτησης χορήγη-
σης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται
έως τις 30 Απριλίου, όταν η αίτηση υποβάλ-
λεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης
Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η
ΗΔΙΚΑ μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη
κέντρου κοινότητας ή δήμου.

18. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των
δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

19. Ματαίωση των παρελάσεων.

20. Ενίσχυση των πιστώσεων του υπουρ-
γείου Υγείας.

Κορωνοϊός: Όλες οι απαντήσεις
στα ερωτήματα των αναγνωστών μας
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1 Να αφήσω το παιδί μου να δει τους
παππούδες του;
Το σκεπτικό για το κλείσιμο των σχολείων
στηρίζεται σε δύο παράγοντες. 0 πρώτος
παράγοντας είναι ότι και τα μικρά παιδιά,
ηλικίας κάτω των 10 ετών, έχουν πιθανό-
τητα να νοσήσουν και να μεταδώσουν τον
ιό. Παρόλο που στην πλειονότητά τους θα
έχουν ήπια έως και ελάχιστα συμπτώματα,
τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να τηρήσουν
τους κανόνες ατομικής ευθύνης, όπως το να
μην αγγίζουν το πρόσωπό τους. Ο δεύτερος
παράγοντας είναι ο αριθμός των περιπτώ-
σεων που υπάρχουν στην κοινότητα, δη-
λαδή οι ενδείξεις διασποράς της λοίμωξης
στην κοινότητα. Έχοντας αυτά υπόψη, καλό
είναι να αποφεύγεται η επαφή των παι-
διών με ηλικιωμένους και ανθρώπους με
προβλήματα υγείας που ανήκουν στις ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού και έχουν αυξη-
μένη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών.

2 Πρέπει να πλένω συχνά τα χέρια μου
και μέσα στο σπίτι; Κάθε πότε;
Πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και
νερό ή αλκοολούχο αντισηπτικό όταν κρί-
νουμε ότι έχουμε ακουμπήσει σε οποιαδή-
ποτε μολυσμένη επιφάνεια. Όταν
βρισκόμαστε στο σπίτι, πλένουμε σχολα-
στικά τα χέρια οπωσδήποτε πριν από το
φαγητό και πριν ακουμπήσουμε τους βλεν-
νογόνους, π.χ. κατά την αλλαγή των φακών
επαφής.

3 Να αποφεύγω τα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς;
Συστήνεται ο περιορισμός των μετακινή-
σεων στις απολύτως απαραίτητες. Ειδικά
για τις ευπαθείς ομάδες με συμπαρομαρ-
τούντα νοσήματα συστήνεται ο κατ’ οίκον
περιορισμός.

4 Να φωνάξω τον φίλο/τη φίλη του
παιδιού μου να έρθει σπίτι να παίζουν ή
να διαβάσουν μαζί;
Όσο μειώνεται ο συγχρωτισμός και πιο συ-
νεπείς είμαστε στις οδηγίες κοινωνικής
απομόνωσης τόσο πιο αποτελεσματικά
αναμένεται να είναι τα μέτρα. Επομένως,
ιδανικά δεν θα πρέπει να δεχόμαστε επι-
σκέψεις αυτό το διάστημα.

5 Γιατί κλείνουν τις παιδικές χαρές;
Δεν συστήνεται να πηγαίνουν τα παιδιά
στην παιδική χαρά, που είναι χώρος συγ-
χρωτισμού, όπως τα σχολεία και τα φρον-
τιστήρια. Μπορεί όμως να πάρουμε το
παιδί μας και να πάμε μια βόλτα για περ-
πάτημα.

6 Το κινητό μπορεί να κρατήσει τον ιό
και να με κολλήσει; Κάθε πότε πρέπει
να το καθαρίζω;
To κινητό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
επιφάνεια, επομένως κάθε φορά που θεω-
ρούμε ότι το έχουμε ακουμπήσει σε κοινό-
χρηστες επιφάνειες θα πρέπει να το
καθαρίζουμε. Εναλλακτικά, θα πρέπει να
μειώσουμε τη χρήση του και να πλένουμε
τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοο-
λούχο διάλυμα πριν από τη χρήση του.

7 Ποιο υλικό κρατά περισσότερο τον ιό;
Κινδυνεύω από τα χαρτονομίσματα;
Η απάντηση δίνεται από την προδημοσί-
ευση των Doremalen και συνεργατών που
δημοσιεύτηκε στο medrxiv.com, όπου φά-
νηκε πως ο κορωνοϊός επιβιώνει περισ-
σότερο στο πλαστικό και στο ανοξείδωτο
ατσάλι. Δεν θεωρείται ότι ο κίνδυνος μετά-
δοσης του νέου κορωνοϊού με τα χαρτονο-
μίσματα είναι υπολογίσιμος, ωστόσο
συστήνεται να πλένουμε τα χέρια μας μετά
από χρηματικές συναλλαγές και, κυρίως,
πριν από την κατανάλωση φαγητού.

8 Πρέπει να απολυμαίνω την πιστωτική
κάρτα;
Συστήνεται η χρήση ανέπαφων συναλλα-
γών, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με κοι-
νόχρηστες επιφάνειες. Θεωρείται ότι οι
πιστωτικές κάρτες έχουν ακόμα μικρότερο
κίνδυνο από τα χαρτονομίσματα. Ωστόσο,
συστήνεται να πλένουμε τα χέρια μας μετά
από πάσης φύσεως χρηματικές συναλλαγές
και, κυρίως, πριν από την κατανάλωση φα-
γητού.

9 Τα ρούχα και τα υφάσματα, όπως π.χ.
το ριχτάρι του καναπέ, πόση ώρα κρα-
τούν τον ιό;
Αντίστοιχα με τις επιφάνειες, θεωρητικά ο
ιός μπορεί να ανιχνευτεί και σε ρούχα και
υφάσματα αλλά η διάρκεια εξαρτάται από
τη σύσταση και την υφή του υφάσματος. Σε
κάθε περίπτωση το τακτικό πλύσιμο μει-
ώνει την πιθανότατα επιβίωσης του ιού.
Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις
ότι τα ρούχα και τα υφάσματα αποτελούν
βασική μέθοδο μετάδοσης του ιού.

10 Πόση ώρα παραμένει o ιός στις ξύ-
λινες επιφάνειες;
Κατά αντιστοιχία με τους υπόλοιπους κο-
ρωνοϊούς, υπολογίζεται ότι μπορεί να ανι-
χνευτεί σε ξύλινες επιφάνειες έως και 4
ημέρες, το οποίο εξαρτάται από την υφή της
επιφάνειας, καθώς και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες. Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε κατά
πόσο είναι ικανός να μεταδοθεί και να προ-
καλέσει λοίμωξη όλη αυτή την περίοδο.

11 Πόση ώρα παραμένει ο ιός στις χει-
ρολαβές των Μέσων Μαζικής Μεταφο-
ράς και σε μεταλλικές επιφάνειες;
Σύμφωνα με την προδημοσίευση των Do-
remalen και συνεργατών ο ιός παραμένει
έως και 2-3 ημέρες σε επιφάνειες από ανο-
ξείδωτο ατσάλι. Βεβαίως, λόγω του συγ-
χρωτισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ), συστήνονται το πλύσιμο των χε-
ριών κατά την έξοδό μας από αυτά, η απο-
φυγή χρήσης του κινητού μας ενώ
βρισκόμαστε μέσα στα ΜΜΜ και οπωσδή-
ποτε η αποφυγή της επαφής των χεριών
μας με βλεννογόνους (μάτια, μύτη, στόμα).
Κλείνοντας, μπορεί ο ιός να ανιχνεύεται σε
επιφάνειες τις οποίες και θα πρέπει να κα-
θαρίζουμε συχνά, ωστόσο δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι βασικός τρόπος μετάδοσης του
νέου κορωνοϊού από άνθρωπο σε άν-
θρωπο είναι τα μεγάλα σταγονίδια κατά την
ομιλία, τον βήχα και το φτέρνισμα. Επομέ-
νως, πρέπει να διατηρούμε και την από-

σταση πάνω από 1 μέτρο όταν είμαστε μαζί
με άλλους.

12 Μπορώ να τρώω σούσι; ‘Η κινδυ-
νεύω να κολλήσω τον ιό;
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κορωνοϊός
κολλάει μέσω των τροφίμων. Είναι κάτι
που μελετάται από την επιστημονική κοι-
νότητα, κυρίως όσον αφορά στους παρα-
σκευαστές τροφίμων και εάν αυτοί είναι
φορείς του ιού. Ωστόσο, προς το παρόν δεν
υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Συστήνεται, βέ-
βαια, οι παρασκευαστές τροφίμων να τη-
ρούν την ατομική υγιεινή και μέτρα
προφύλαξης. Γενικότερα, πάντως, συστή-
νεται καλό μαγείρεμα των τροφίμων, ει-
δικά του κρέατος και των προϊόντων του.

13 Με σωστή διατροφή και άσκηση ενι-
σχύω το ανοσοποιητικό μου; Κινδυ-
νεύω λιγότερο από τον κορωνοϊό με
ενισχυμένο ανοσοποιητικό; Καθετί που
αυξάνει την άμυνα του οργανισμού, όπως
κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, επαρ-
κής πρόσληψη βιταμίνης C, καλός ύπνος,
βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού
και την καταπολέμηση των ιών.

14 Όταν φέρνω τα ψώνια από το σού-
περ μάρκετ πρέπει να καθαρίζω τις συ-
σκευασίες;
Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και τέτοιες
συστάσεις.

15 Ποια είναι τα αντικείμενα του σπι-
τιού που χρειάζονται πιο τακτική καθα-
ριότητα/απολύμανση;
Το αντικείμενο με τα περισσότερα μικρό-
βια είναι το τηλεκοντρόλ. Επιπλέον, ό,τι
αγγίζουμε με τα χέρια πρέπει να απολυμαί-
νεται συχνά. Μεγάλη προσοχή να δίνεται
στα πόμολα, ιδίως εισόδου και εξόδου από
το σπίτι.

16 Υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις
και οδηγίες για τις εγκύους;
Δεν φαίνεται με τα επιστημονικά δεδομένα
μέχρι τώρα ότι οι έγκυοι μπορούν να έχουν
σοβαρές επιπλοκές από τον νέο κορωνοϊό.
Συστήνονται οι γενικές οδηγίες όπως και
για τον υπόλοιπο πληθυσμό, δηλαδή η τή-
ρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ή
αποφυγή συγχρωτισμού, όπως επίσης και
η επικοινωνία με τον γυναικολόγο - μαι-
ευτήρα πριν από κάθε προγραμματισμένη
επίσκεψη προληπτικού ελέγχου.

17 Πόση ώρα πρέπει να αερίζω το σπίτι;
Όσο συχνότερα και όσο περισσότερο. Οι ει-
δικοί συστήνουν το λιγότερο ένα τέταρτο
αερισμό.

18 Κάθε φορά που μπαίνω στο αυτοκί-
νητό μου πρέπει να απολυμαίνω το τι-
μόνι και τον λεβιέ ταχυτήτων;
Καλό είναι, επειδή όλες οι επιφάνειες μα-
ζεύουν μικρόβια, να απολυμαίνετε το τι-
μόνι του αυτοκινήτου και τον λεβιέ
ταχυτήτων. Άλλωστε, ισχύει η γενική σύ-
σταση.

19 Κάθε πότε πρέπει να αλλάζω τις πε-

τσέτες στο μπάνιο; Είναι επικίνδυνες οι
πετσέτες σε τουαλέτες που χρησιμοποι-
ούν πολλά άτομα; Είναι καλό οι πετσέτες
να είναι ατομικές, δηλαδή καθένας να έχει
την πετσέτα του. Για τα χέρια είναι προτι-
μότερες οι χειροπετσέτες μίας χρήσης.

20 Τα συστήματα εξαερισμού, όπως το
air condition, ανακυκλώνουν τον ιό ή
όχι;
Παρόλο που πρόκειται για ένα ερώτημα
που το γνωρίζουν οι τεχνικοί, θεωρείται ότι
εάν δεν υπάρχει σωστό σύστημα εξαερι-
σμού, ο ιός ανακυκλώνεται.

21 Οι απολυμάνσεις στα κτίρια και
στους χώρους όπου έχει εντοπιστεί
κρούσμα γιατί γίνονται;
Οι απολυμάνσεις είναι καλό να γίνονται
όταν έχει διαπιστωθεί κρούσμα σε κάποιον
κλειστό χώρο. Ωστόσο, η απολύμανση
κρατά λίγες ώρες, καθώς μπορεί άλλος μο-
λυσμένος με τον ιό να ακουμπήσει οποι-
αδήποτε επιφάνεια και γρήγορα να τον
μεταφέρει. Γι’ αυτό είναι υψίστης σημασίας
το συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών.

22 Εάν αυξηθεί η θερμοκρασία στο πε-
ριβάλλον, ο ιός θα καταπολεμηθεί;
Δεν έχει αποδειχθεί εάν η αύξηση της θερ-
μοκρασίας επηρεάζει αρνητικά τη μείωση
κυκλοφορίας του συγκεκριμένου κορω-
νοϊού. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των Ελλήνων
επιστημόνων αλλά και ξένων είναι ότι εάν
η θερμοκρασία αγγίξει τους 20-25°C πιθα-
νόν θα μειωθεί και η κυκλοφορία, καθώς
αυτού του τύπου οι ιοί είναι ψυχρόφιλοι.

23 Πρέπει να αναβάλω προγραμματι-
σμένες επισκέψεις σε γιατρούς;
Οι επισκέψεις στους γιατρούς, εάν δεν είναι
επείγουσες, καλό είναι να αναβάλλονται.
Πριν από κάθε επίσκεψη συστήνεται να
προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με
τον γιατρό.
24 Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω αν δεν
έχω αντισηπτικό για τα χέρια μου;
Μια καλή λύση είναι το οινόπνευμα, κατά
προτίμηση το λευκό, διότι το μπλε είναι
«βαρύ» για τα χέρια.

25 Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω στο
σπίτι αν το καθαριστικό που έπαιρνα
και εξουδετέρωνε τα μικρόβια είναι σε
έλλειψη;
Η χλωρίνη αποτελεί μια καλή επιλογή,
καθώς έχει τη δυνατότητα να απολυμαίνει
σε βάθος και να «σκοτώνει» μικρόβια και
ιούς.
Για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υπό-
νοια ότι μια επιφάνεια έχει «μολυνθεί»
από ιό, θα μπορούσε και το καυτό νερό να
τον «αποδυναμώσει».

Είναι σημαντικό οι πολίτες να μην κάνουν
κατάχρηση των μέσων που έχουν στη διά-
θεσή τους (να χρησιμοποιούν συνεχώς αν-
τισηπτικό, αν, για παράδειγμα, μπορούν να
πλύνουν τα χέρια τους με σαπούνι) και για
τυχόν απορίες να συμβουλεύονται άμεσα
τον φαρμακοποιό τους.

Κορωνοϊός: Όλες οι απαντήσεις
στα ερωτήματα των αναγνωστών μας
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Πώς να μιλήσετε στα παιδιά

«Μαμά, θα πεθάνεις από τον κορωνοϊό;». «Ο παπ-
πούς και η γιαγιά κινδυνεύουν;», «γιατί αρρωσταί-
νουμε;» Πολλές και δύσκολες ερωτήσεις θέτουν αυτές
τις ημέρες τα παιδιά στους γονείς τους, καθώς αντι-
λαμβάνονται την περιρρέουσα ανησυχία που έχει
προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού. Όμως υπάρ-
χουν τρόποι όχι μόνο να βοηθήσουμε τα παιδιά να δι-
αχειριστούν τον ενδεχόμενο φόβο τους, αλλά και να
αναπτύξουμε μαζί τους μια νέα ρουτίνα για να αντε-
πεξέλθουμε σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση.

Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο φόβος,
το άγχος, ακόμη και ο πανικός των παιδιών αποτε-
λούν συναισθήματα και ως τέτοια πρέπει να είναι
αποδεκτά από τους γονείς. «Πρέπει να τα αγκαλιά-
σουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Το θέμα
είναι πώς θα τα διαχειριστούμε, όχι πώς θα τα κρύ-
ψουμε», εξηγούν οι ψυχολόγοι. Σύμφωνα με τους ίδι-
ους, είναι λογικό να υπάρχει φόβος, όμως θα πρέπει
να μάθουμε να τον ελέγχουμε. Αν τα παιδιά νιώσουν
ότι η οικογένειά τους έχει τον έλεγχο της κατάστασης,
αποδυναμώνονται τα αρνητικά αυτά συναισθήματα.
«Να μιλάτε καθησυχαστικά αλλά με ειλικρίνεια στα
παιδιά σας. Απαντήστε στον φόβο τους, μοιραστείτε
τον δικό σας, αλλά εξηγήστε τους πρακτικά τι συμβαί-
νει». Για να το κάνουν όμως αυτό οι γονείς, θα πρέ-
πει και οι ίδιοι να είναι σωστά ενημερωμένοι. Οι
ειδικοί συνιστούν να απομονώσουμε από το χάος του
Διαδικτύου τις πλέον έγκυρες ενημερωτικές σελίδες
και από αυτές να μαθαίνουμε τις εξελίξεις. Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας και ο Ε.Ο.Δ.Υ. μπορεί να εί-
ναι οι μόνες πηγές ενημέρωσής μας για τους τρόπους
προφύλαξης από τον ιό.

Πολύ σημαντικό, όπως αναφέρουν οι ψυχολόγοι,
είναι να αποφεύγουμε να αποδίδουμε ευθύνες. «Το
θέμα δεν είναι ποιος φταίει, αλλά πώς θα προσαρμο-
στούμε». Οταν για παράδειγμα ρίχνουμε την ευθύνη
σε αυτόν που κόλλησε τον ιό («δεν πρόσεχε»), τα παι-
διά το υιοθετούν, αυξάνεται το αίσθημα ενοχής τους.
Αισθάνονται ότι έχουν μερίδιο ευθύνης. «Πρέπει να
δίνουμε ουσιαστικές απαντήσεις στα παιδιά, χωρίς να
κάνουμε τον δικαστή στο κράτος ή στις υπηρεσίες.
Εξάλλου, όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης για το πώς θα
λειτουργήσουμε σε αυτή την πανδημία. Αντίθετα, μά-
θετε στα παιδιά κανόνες αυτοπροστασίας, δείξτε τους
πώς θα προφυλαχθούν. Πέραν του ότι αυτό τα βοη-
θάει κυριολεκτικά να προστατευθούν από τον κορω-
νοϊό, τα βοηθά και να πατάνε γερά στα πόδια τους». Οι
κανόνες υγιεινής μπορούν να ενταχθούν στη νέα μας
ρουτίνα στο σπίτι. «Μπορεί να έχει αλλάξει η ζωή μας,
να δουλεύουμε από το σπίτι και να έκλεισαν τα σχο-
λεία, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα
ρουτίνα που θα εμπεριέχει τις νέες αυτές διαδικασίες.
Η ρουτίνα ενέχει ψυχραιμία. Σε αυτή τη νέα πραγμα-
τικότητα μπορεί να έχει χώρο και η διασκέδαση. Ενα
σίριαλ που μπορούμε να δούμε όλοι μαζί και να το
σχολιάσουμε, ένα βιβλίο που θα μοιραστούμε, μια
δραστηριότητα. Δίνουμε νόημα στο κλείσιμο των σχο-
λείων, δεν είμαστε διακοπές, προφυλασσόμαστε από
τη διασπορά του ιού. Άρα αποφεύγουμε πλατείες
όπου συγκεντρώνονται πολλά παιδιά και γενικά τους
κλειστούς χώρους. Βγαίνουμε να περπατήσουμε, να
κάνουμε ποδήλατο όλοι μαζί σαν οικογένεια».

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Προστίθεται στην κανονική άδεια, την οποία μπορεί να
λαμβάνει o ένας εκ των δύο γονέων με πλήρεις αποδο-
χές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχο-
λείων και μέχρι τις 10/04/2020. Αν ο ένας γονέας δεν
εργάζεται, τότε ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού
σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο σύζυγος ή η
σύζυγος νοσηλεύεται ή έχει προσβληθεί από κορωνοϊό
ή είναι άτομο με αναπηρία.

> Υπολογισμός
Για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως
άδεια ειδικού σκοπού και μόνο η μία θα καταγράφεται
ως κανονική.

> Ιδιωτικός τομέας
Το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό Προϋπολογισμό
το ένα τρίτο των αποδοχών του εργαζομένου. Αυτός ο
επιμερισμός είναι δυναμικός και εξελίσσεται.

> Δημόσιος τομέας
Το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του ερ-
γαζομένου.

> Με δύο γονείς
Αν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος
γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτοχρό-
νως. Εάν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν
δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού.

> Εξαιρέσεις
Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που ο σύζυγος ή η σύ-
ζυγος νοσηλεύεται ή έχει προσβληθεί από κορωνοϊό ή
είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

ΩΡΑΡΙΟ
> Ιδιωτικός τομέας
Στον ιδιωτικό τομέα ο εργοδότης μπορεί να προτείνει
ευέλικτο ωράριο λειτουργίας ή και εργασία εξ αποστά-
σεως.

> Δημόσιος τομέας
Για τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα ευέλικτο
ωράριο λειτουργίας ως επιλογή, όπου αυτό είναι εφι-
κτό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
> Γονείς που εργάζονται στον δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα
Αν ο ένας γονέας δουλεύει στον δημόσιο και ο άλλος
στον ιδιωτικό τομέα, θα δίνεται η ευχέρεια της εργασίας
από το σπίτι ή της τηλε-εργασίας, όπου είναι δυνατό να
συμβεί. Αν δεν είναι δυνατόν, ο ιδιωτικός υπάλληλος,
σε συνεννόηση με την επιχείρηση, θα εργάζεται ένα
μέρος του ωραρίου που κρίνεται απαραίτητο και όταν θα
βρίσκεται σπίτι θα εργάζεται αυτός που είναι στο Δημό-
σιο.
Στην όλη εξέλιξη θα έχει προτεραιότητα η ιδιωτική επι-
χείρηση.

> Γονείς που εργάζονται στον δημόσιο τομέα
Θα μπορούν να εργάζονται εκ περιτροπής από μέρα σε
μέρα έπειτα από συνεννόηση με τις υπηρεσίες τους.
χωρίς να απαιτείται η χρήση άδειας. Όμως θα υπάρχει η
ευχέρεια ο ένας εκ των δύο να κάνει χρήση ειδικής
άδειας.
Δηλαδή, θα χρησιμοποιείται και ένα μέρος, αναλογικά,
από την κανονική άδεια.

> Γονείς που εργάζονται και οι δύο στον ιδιωτικό
τομέα
Εδώ θα ακολουθηθεί ό,τι θα γίνει στο Δημόσιο, με μία
προϋπόθεση. Να υπάρχουν δυνατότητες συνεννόησης
των επιχειρήσεων.
Δηλαδή, να δίδεται η ίδια ειδική άδεια.
Να τονιστεί ότι για τις εισφορές στην περίπτωση νέας ει-
δικής άδειας στον ιδιωτικό τομέα το υπουργείο Οικο-
νομικών φαίνεται ότι θα καλύψει το κόστος, ώστε να
καταστεί ευκολότερη η εξυπηρέτηση των γονέων.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Προϋπηρεσία 4 έτη:
1 μήνας άδεια
Προϋπηρεσία 15 έτη:
έως και 6 μήνες
Τις πρώτες 3 ημέρες απουσίας, ο εργαζόμενος θα λαμ-
βάνει το 50% του μισθού. Από την 4η μέρα και μετά θα
παίρνει επίδομα από τον ΕΦΚΑ.
Ο εργοδότης καλύπτει τη διαφορά έως και το 100%

6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
> 01. Αναστολή για 4 μήνες της πληρωμής ΦΠΑ.
> 02. Αναστολή για 4 μήνες της πληρωμής των Βε-
βαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ καθώς και των δό-
σεων για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών.
> 03. Αναστολή για 3 μήνες της πληρωμής των ασφα-
λιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθ-
μισης.
> 04. Στήριξη της απασχόλησης: και της διευκόλυν-
σης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Παρέχεται η δυνα-
τότητα σε επιχειρήσεις να προχωρούν σε σχήματα εξ
αποστάσεως παροχής εργασίας.
> 05. Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να κα-
ταχωρίζει άμεσα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» κάθε τροποποίηση του ωραρίου των
εργαζομένων. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, καθώς και
η υπερωριακή απασχόληση κάθε μήνα θα καταχωρί-
ζονται κατά το πρώτο 10ήμερο του επόμενου.

Σημείωση: Οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν ταχθεί
υπέρ της ευέλικτης λειτουργίας των επιχειρήσεων, ανά-
λογα με τις ανάγκες τους. Τα συνδικάτα ζητούν τη λήψη
μέτρων για την προστασία τόσο της υγείας του προσω-
πικού όσο και των εργασιακών δικαιωμάτων. Μιλούν
για καταγγελίες σε διάφορες περιοχές της χώρας σχετικά
με τη μισθοδοσία, τις άδειες και τον χρόνο εργασίας, με
αφορμή την εξάπλωση της νόσου.

COVID-19



Ευπαθείς ομάδες

Διαβητικοί και καρδιοπαθείς
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Η
«επέλαση» του κορωνοϊού βρίσκει
τους διαβητικούς ασθενείς στη
«ζώνη πυρός», καθώς μαζί με τους

καρδιοπαθείς ανήκουν στις πλέον ευπα-
θείς πληθυσμιακές ομάδες. Ο κίνδυνος
των επιπλοκών σε περίπτωση μόλυνσης
από κορωνοϊό αυξάνεται ραγδαία, ενώ τα
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας δεν δικαιο-
λογούν επιπόλαιες και ανεύθυνες συμπε-
ριφορές. Σύμφωνα με τα έως τώρα
στοιχεία, τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω
μόλυνσης από κορωνοϊό -γενικά στις ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού- αγγίζουν το
6,3%, ενώ στο σύνολο του προσβεβλημέ-
νου πληθυσμού στο 2,3% και μόλις στο
0,9% για τους υγιείς ανθρώπους. Ιδιαίτερα,
όμως, για τους διαβητικούς ασθενείς και
τους καρδιοπαθείς, τα πράγματα είναι
ακόμη πιο ανησυχητικά. Στους διαβητι-
κούς, λοιπόν, το ποσοστό θνησιμότητας
λόγω μόλυνσης από κορωνοϊό ανέρχεται
στο 7,3%, για τους δε καρδιοπαθείς φτάνει
στο 10,5%. Δεδομένου ότι οι διαβητικοί
ασθενείς αντιμετωπίζουν παράλληλα και
χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, αντι-
λαμβάνεται κανείς ότι ανήκουν ίσως στην
πλέον ευάλωτη -έναντι του κορωνοϊού-
πληθυσμιακή ομάδα.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Άλλωστε, είναι γνωστό από την ιολογία ότι
τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη έχουν
μεγαλύτερους κινδύνους επιπλοκών όταν
αντιμετωπίζουν ιογενείς λοιμώξεις, όπως
είναι η γρίπη, και αυτό ισχύει ακόμη περισ-
σότερο για τον κορωνοϊό, λόγω της υψηλής
μεταδοτικότητάς του. Οι προτεινόμενες προ-
φυλάξεις είναι οι ίδιες, πάντως, με εκείνες
για τη γρίπη. Αυτές αφορούν:
• συχνό πλύσιμο των χεριών
• χρήση χαρτομάντιλου ή του αγκώνα κατά
τον βήχα και το φτέρνισμα
• αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμ-
πτώματα ίωσης.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Δεν συστήνεται η χρήση μάσκας από άτομα
που δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό. Συστή-
νεται, όμως, η παραμονή στο σπίτι και ο
δραστικός περιορισμός των μετακινήσεων.
Προς την κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, κινεί-
ται και η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για ανανέ-
ωση της συνταγογράφησης των ασθενών με
χρόνια νοσήματα έως τις 30 Ιουνίου. Τα
άτομα με διαβήτη οφείλουν να ακολουθή-
σουν πιστά τις οδηγίες του υπουργείου
Υγείας και να ελέγξουν τους τρόπους διαχεί-
ρισης κατά την περίοδο της ασθενείας. Η
προετοιμασία για αυτές τις ημέρες είναι
πολύ σημαντική για την καλύτερη και πιο
εύκολη διαχείριση της πάθησης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΜΟΛΥΝΣΗ

ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Συγκεντρώστε τα εξής:
• Τηλέφωνα των ιατρών σας και της ομάδας
υγείας, του φαρμακείου και του ασφαλιστή
σας.
• Λίστα των φαρμάκων που λαμβάνετε,
καθώς και της δοσολογίας τους (συμπερι-
λαμβανομένων βιταμινών και συμπληρω-
μάτων).
• Απλούς υδατάνθρακες, όπως σόδα, μέλι,
μαρμελάδα, ζελεδάκια (καραμέλες), γλειφι-
τζούρια, έτσι ώστε να μπορέσετε να διατη-
ρήσετε τις τιμές του σακχάρου στο αίμα
ψηλά, στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυ-
νος να πέσει ή εάν είστε πολύ άρρωστοι για
να φάτε.
• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προμη-
θευθείτε επιπλέον φάρμακα, ώστε να μη
χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι.
• Αρκετή ινσουλίνη για την επόμενη εβδο-
μάδα, σε περίπτωση που αρρωστήσετε ή δεν
μπορείτε να την προμηθευθείτε.
• Επιπλέον προμήθειες, όπως είναι τα αν-
τισηπτικά, το οινόπνευμα εντριβής και το
σαπούνι για πλύσιμο των χεριών.
• Γλυκαγόνη και ταινίες μέτρησης κετόνων
στο αίμα, στην περίπτωση υπογλυκαιμίας ή
υπεργλυκαιμίας.

Συζητήστε με τους ιατρούς σας
για τα παρακάτω:
Πότε να καλέσετε το γιατρό σας (σχετικά με

τις κετόνες στο αίμα, την αλλαγή στη δια-
τροφή, την αναπροσαρμογή της φαρμακευ-
τικής αγωγής).
• Πόσο συχνά να ελέγχετε τις τιμές σακχά-
ρου στο αίμα σας.
• Πότε να ελέγχετε τις κετόνες στο αίμα (σε
περιπτώσεις ινσουλινοεξαρτώμενου δια-
βήτη).
• Φάρμακα που πρέπει να πάρετε στην πε-
ρίπτωση μόλυνσης από κορωνοϊό.
• Οποιεσδήποτε αλλαγές στη φαρμακευτική
αγωγή για το διαβήτη όταν είστε άρρωστοι.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΘΕΙΤΕ
Πίνετε πολλά υγρά. Αν αντιμετωπίζετε

πρόβλημα και έχετε τάση για έμετο, πίνετε
μικρές γουλιές, κάθε 15 λεπτά περίπου, καθ‘
όλη τη διάρκεια της ημέρας για να αποφύ-
γετε την αφυδάτωση.

Εάν έχετε υπογλυκαιμία (γλυκόζη κάτω
από 70 mg/ dl ή χαμηλότερη από τον επι-
θυμητό στόχο), φάτε 15 γραμμάρια απλών
και εύπεπτων υδατανθράκων, όπως είναι το
μέλι, η μαρμελάδα, τα ζελεδάκια, οι καρα-
μέλες, το γλειφιτζούρι, η σόδα. Μετά από 15
λεπτά ελέγξτε το σάκχαρο στο αίμα σας για
να βεβαιωθείτε ότι επανέρχεστε. Ο έλεγχος
του σακχάρου θα πρέπει να γίνεται καθ‘ όλη
τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας (κάθε

2 με 3 ώρες).
Σε περίπτωση που η τιμή του σακχάρου

είναι υψηλή (γλυκόζη μεγαλύτερη από 250
mg/ dl) περισσότερες από 2 διαδοχικές
φορές, ελέγξτε τις κετόνες για να αποφύγετε
τη διαβητική κετοξέωση.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται υψηλή ή
μεσαία τιμή κετονών (και εάν εντοπίζονται
ίχνη ή μικρές κετόνες), επικοινωνήστε
άμεσα με τον ενδοκρινολόγο σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιοι αι-
σθητήρες επηρεάζονται από την παρακετα-
μόλη (DΕΡΟΝ).
Ελέγξτε την ακρίβειά τους χρησιμοποιώντας
τους μετρητές γλυκόζης και κάνοντας μετρή-
σεις συχνά.

Αλλάξτε τη βελόνα κάθε φορά που ελέγ-
χετε το σάκχαρό σας.

Πλένετε τα χέρια σας και καθαρίζετε τις
ενέσεις και τους μετρητές με σαπούνι και
νερό ή οινόπνευμα.

Προσέχετε να μην έχετε οινόπνευμα ή
αντισηπτικό στα δάχτυλά σας όταν κάνετε
μέτρηση σακχάρου.
• Όταν επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας:

Έχετε έτοιμη την τιμή της γλυκόζης.
Έχετε διαθέσιμη τη μέτρηση των κετο-

νών (αν πάσχετε από ινσουλινοεξαρτώμενο
διαβήτη).

Μετρήστε την ποσότητα νερού που έχετε
καταναλώσει (μπορείτε να χρησιμοποιείτε
μπουκάλι 1 λίτρου) και αναφέρετέ το.

Να είστε σαφείς σχετικά με τα συμπτώ-
ματα που εμφανίζετε (για παράδειγμα, έχετε
ναυτία ή απλώς βουλωμένη μύτη;).

Κάντε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχεί-
ριση του διαβήτη.

ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Αν πάσχετε από διαβήτη, έχετε νόμιμα δι-
καιώματα τα οποία ισχύουν κατά τη διάρ-
κεια κρίσης υγείας, όπως είναι ο κορωνοϊός.
Ακόμα και σε περίπτωση πανδημίας, τα δι-
καιώματά σας προβλέπουν ειδική φροντίδα
στον χώρο εργασίας, η οποία μπορεί να πε-
ριλαμβάνει άδεια ασθενείας ή αναδιαμόρ-
φωση στο πρόγραμμα εργασιών.
Στην περίπτωση που το παιδί σας πάσχει
από διαβήτη και υπάρχει σοβαρός λόγος να
παραμείνει στο σπίτι, το πλάνο ειδικής
φροντίδας περιλαμβάνει επιπλέον άδεια
ασθενείας από την εργασία σας, χωρίς να
υπάρχει κάποια επίπτωση. Αυτό ισχύει αν
το παιδί σας είναι άρρωστο ή αν επιλέξετε
να παραμείνει στο σπίτι για να αποφύγει τη
λοίμωξη.
Φυσικά, αν πάσχετε από σακχαρώδη δια-
βήτη, επικοινωνήστε με τον ενδοκρινολόγο
σας ή με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας, στην ειδική τηλεφωνική γραμμή
(1135) αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχε-
τικά με τον κορωνοϊό.

ΕΦΕΤ:
Ο κορωνοϊός δεν
μεταδίδεται μέσω
της πεπτικής οδού

Δεν έχει υπάρξει έως σήμερα
μετάδοση του κορωνοϊού
μέσω των τροφίμων σύμφωνα
με τα δεδομένα που δημοσίευ-
σαν η Ευρωπαϊκή Αρχή για
την ασφάλεια των τροφίμων
(ΕFSΑ) και ο αντίστοιχος ελλη-
νικός οργανισμός για την
ασφάλεια των τροφίμων
(ΕΦΕΤ). «Τα επιστημονικά δε-
δομένα που αφορούν σε προ-
ηγούμενες εστίες λοιμώξεων
από παρόμοιους κορωνοϊούς
(SARS-Co, MERS-CoV), δεί-
χνουν ότι δεν σημειώθηκε με-
τάδοση μέσω κατανάλωσης
τροφίμων» τονίζει η ΕFSΑ.
Όπως τονίζει η Εθνική Αρχή
για την Υγιεινή και την Ασφά-
λεια των Τροφίμων, το Περι-
βάλλον και την Εργασία της
Γαλλίας (ΑΝSES), με την έως
σήμερα γνώση, αποκλείεται η
άμεση μετάδοση του ιού μέσω
της πεπτικής οδού. Κατ’ ανα-
λογία με άλλους γνωστούς κο-
ρωνοϊούς, αυτός ο ιός είναι
ευαίσθητος στις θερμοκρασίες
μαγειρέματος. Έτσι, η θερμική
επεξεργασία στους 63°C για 4
λεπτά μειώνει τη μόλυνση
ενός προϊόντος διατροφής.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις
τροφίμων και τους χειριστές
τροφίμων, ο ΕΦΕΤ τονίζει ότι
επιβάλλεται να εφαρμόζεται
σχολαστικό πρόγραμμα καθα-
ρισμού -απολύμανσης των χώ-
ρων παρασκευής,
αποθήκευσης και διάθεσης
τροφίμων, των χώρων υγιει-
νής και του εξοπλισμού της
επιχείρησης, με κατάλληλα κα-
θαριστικά και απολυμαντικά.
Επίσης, να γίνεται έγκαιρα η
αποκομιδή απορριμμάτων και
να εφαρμόζεται πρόγραμμα
μυοκτονίας -απεντόμωσης.
Απαγορεύεται να χειρίζεται
τρόφιμα όποιος έχει την παρα-
μικρή ένδειξη ασθένειας, ενώ
το προσωπικό πρέπει να έχει
καθαρά ρούχα. Επισημαίνεται
ότι ένα μολυσμένο άτομο μπο-
ρεί να μολύνει τα τρόφιμα κατά
την προετοιμασία τους ή τον
χειρισμό τους με βρώμικα
χέρια ή εκθέτοντάς τα σε μολυ-
σματικά σταγονίδια όταν βήχει
ή/ και φτερνίζεται. Το στέ-
γνωμα των χεριών πρέπει να
γίνεται με χαρτί μιας χρήσης.
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