Προστατεύουµε τον εαυτό µας
και

τους

γύρω µας από
τον

και άλλες λοιµώξεις του αναπνευστικού
Τηρούµε τους κανόνες ατοµικής υγιεινής

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ)
Αποφύγετε την επαφή
µε ασθενείς που έχουν
συµπτώµατα λοίµωξης
του αναπνευστικού.

Αποφύγετε να πιάνετε
το στόµα, τα µάτια και
τη µύτη σας.

Αν βήχετε ή φταρνίζεστε,
καλύψτε το στόµα σας µε
τον αγκώνα ή µε ένα
χαρτοµάντηλο.

Πλένετε συχνά
και προσεκτικά
τα χέρια σας.

Χρησιµοποιείτε
αντισηπτικό
αλκοολούχο διάλυµα
ή χαρτοµάντηλα µε
αλκοόλη.
Αποφύγετε τους
κλειστούς και
πολυσύχναστους
χώρους.

Καθαρίστε όλες τις
λείες επιφάνειες και
τα αντικείµενα που
χρησιµοποιούνται
συχνά.

Χρησιµοποιείτε
µάσκες προσώπου.

…επιπλέον για µαθητές

∆εν µοιραζόµαστε τα µολύβια, τα στυλό, τους µαρκαδόρους και άλλα προσωπικά αντικείµενα.
∆εν πίνουµε νερό απευθείας από τη βρύση µε το στόµα.

…επιπλέον για ταξιδιώτες σε περιοχές της Κίνας*

Αποφύγετε την επαφή µε ζώα (ζωντανά ή νεκρά), των αγορών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης,
πουλερικών και θαλασσινών.
Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων λοίµωξης του αναπνευστικού κατά τη διαµονή σας σε άλλη χώρα,
αναζητήστε άµεσα ιατρική συµβουλή και αναβάλετε την επιστροφή σας µέχρι να γίνετε καλά.
Μετά την επιστροφή σας από περιοχές µε κρούσµατα από το νέο Κορωνοϊό, σε περίπτωση που εκδηλώσετε
συµπτώµατα (εντός 14 ηµερών), απευθυνθείτε άµεσα στο γιατρό σας και ενηµερώστε τον για το πρόσφατο
ταξίδι σας ή επικοινωνήστε µε τον Εθνικό Οργανισµό ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) (τηλ: 210 5212054).
*αρχικά τα κρούσµατα εντοπίστηκαν στην πόλη Wuhan.
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Συµπτώµατα της λοίµωξης από το νέο Κορωνοϊό

Πυρετός

Βήχας

∆υσκολία
στην αναπνοή

Πόνος στις αρθρώσεις
και τους µυς

Πονόλαιµος

Κούραση

Τα συµπτώµατα, µέχρι στιγµής υπολογίζεται ότι, µπορεί να εµφανιστούν
έως και µέχρι 2-14 ηµέρες µετά τη λοίµωξη.

Λίγες πληροφορίες για το νέο Κορωνοϊό
Οι Κορωνοϊοί είναι µία οµάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιµώξεις στον άνθρωπο και
στα ζώα. Εκτιµάται ότι περίπου το 1/3 των λοιµώξεων του ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο
µπορεί να προκαλείται από Κορωνοϊούς, ενώ η σοβαρότητα των συµπτωµάτων µπορεί να ποικίλλει.
Ο 2019-nCoV είναι ένα νέο στέλεχος Κορωνοϊού που αποµονώνεται για πρώτη φορά από τον άνθρωπο.
Με βάση τα υπάρχοντα επιδηµιολογικά δεδοµένα, είναι πιθανό ότι αναπτύχθηκε αρχικά σε κάποιο ζωικό
είδος και στη συνέχεια πέρασε στον άνθρωπο.
Με βάση τα διαθέσιµα επιδηµιολογικά δεδοµένα, φαίνεται ότι ο νέος Κορωνοϊός πιθανότατα µεταδίδεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο µέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτοµο που νοσεί, µέσω του βήχα ή
του φταρνίσµατος, ή µε άµεση ή έµµεση επαφή µε εκκρίσεις του αναπνευστικού (δηλαδή µέσω των
µολυσµένων χεριών).
Πηγή αναφοράς: Εθνικός Οργανισµός ∆ηµόσιας Υγείας
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