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ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19
(ΙΟΣ SARS–CoV-2)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19
(ΙΟΣ SARS–CoV-2)
Στα τέλη του 2019, ένα νέο στέλεχος κορονoϊού αναγνωρίστηκε στο Wuhan, μια πόλη της
επαρχίας Hubei, στην Κίνα.
Συμπτώματα: λίγες ημέρες μετά τη λοίμωξη με τον ιό, 3-7 ημέρες (μέσος όρος 5,2 ημέρες)
μπορεί όμως και 14 ημέρες μετά.

Μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που βγαίνουν από το στόμα κατά την ομιλία, τον βήχα και το
φτέρνισμα.
98% των ανθρώπων που μολύνονται επιβιώνουν, >80% των περιπτώσεων είναι ήπιες (με
λίγα συμπτώματα, όμοια του κοινού κρυολογήματος, 15% λιγότερο ήπιες και 5% πολύ
σοβαρή νόσος (πνευμονία ή ακόμα και θάνατος), ίσως όμως καθόλου συμπτώματα ή μόνο
ήπια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος.

Τα επιστημονικά δεδομένα και η κατανόηση αυτού του νεότερου κορονoϊού SARS- CoV-2 και
της νόσου (COVID-19) που προκαλεί, βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2;
• Παρόλο που ο ιός SARS-CoV-2 ο οποίος προκαλεί το νόσημα COVID-19 προέρχεται από
τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
• Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από
το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή ή όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους
για κάποιο χρονικό διάστημα σε κοντινή απόσταση (συνήθως λιγότερο από ένα με
ενάμιση μέτρο).

• Αυτά τα σταγονίδια μπορούν στη συνέχεια να εισπνευστούν ή να προσγειωθούν σε
επιφάνειες με τις οποίες μπορεί να έρθουν σε επαφή άλλοι, οι οποίοι στη συνέχεια
μπορούν να μολυνθούν όταν αγγίζουν τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια τους.
Από άνθρωπο σε άνθρωπο
Εάν εισπνεύσουμε τα
σταγονίδια που εκκρίνονται
όταν βήχει ή φτερνίζεται
κάποιος που έχει προσβληθεί
από τον ιό

Εάν αγγίξουμε
μολυσμένες επιφάνειες
και στη συνέχεια αγγίξουμε
το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια
μας

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΤΗΣ COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗΣ;

• Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο.

• Σε περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να
εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί
νοσηλεία σε νοσοκομείο.
• Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Λόγω του υψηλού βαθμού μεταδοτικότητας του,
απαραίτητη προϋπόθεση για την διακοπή της
διασποράς του αποτελεί η διατήρηση ενός υψηλού
επιπέδου τόσο ατομικής υγιεινής, όσο και
καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19;
• Υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικών και αποφυγή
επαφής των χεριών με το πρόσωπο
• Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων – 2 ΜΕΤΡΑ
• Τήρηση μέτρων αναπνευστικής υγιεινής
• Χρήση μέσων ατομικής προστασίας

Υγιεινή των χεριών
Εφαρμόστε τα ακόλουθα βήματα όταν πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι
Βήμα
1ο
Βήμα
2ο

• Βρέξτε τα χέρια σας με καθαρό, τρεχούμενο νερό (ζεστό ή κρύο), κλείστε τη βρύση και εφαρμόστε
σαπούνι.

• Απλώστε το σαπούνι σε όλη την επιφάνεια των χεριών σας, ανάμεσα στα δάχτυλά σας και κάτω από τα
νύχια σας.

Βήμα • Τρίψτε καλά τα χέρια σας με έμφαση στα σημεία που προαναφέραμε για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
3ο
Βήμα • Ξεπλύνετε τα χέρια σας καλά κάτω από καθαρό, τρεχούμενο νερό.
4ο
Βήμα • Στεγνώστε τα χέρια σας χρησιμοποιώντας καθαρή χειροπετσέτα μίας χρήσης.
5ο
Βήμα • Αποφύγετε να κλείσετε τη βρύση με τα καθαρά χέρια, χρησιμοποιήστε τη χειροπετσέτα.
6ο

Υγιεινή των χεριών

Πηγή: https://eody.gov.gr/mikroviaki-antochi-kai-loimoxeis-poy-syndeontai-me-choroys-parochis-ygeias/exonosokomeiakoperivallon-koinotita/ygieini-ton-cherion-plirofories-gia-to-koino/

Πότε πρέπει να πλένονται τα χέρια
Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και οπωσδήποτε
• μετά από κάθε επαφή με άλλο άτομο ή τις αναπνευστικές
εκκρίσεις αυτού (σάλια, σταγονίδια),
• με αντικείμενα που αγγίζονται από άλλα άτομα όπως
χειρολαβές κ.α.,
• πριν την τοποθέτηση της μάσκας,
• πριν και μετά από την αφαίρεση της μάσκας,
• πριν και μετά την αφαίρεση των γαντιών,
• μετά τη χρήση της τουαλέτας,
• πριν από το φαγητό,
• πριν ακουμπήσουμε το πρόσωπο κτλ.

Πότε πρέπει να γίνεται χρήση αντισηπτικών;
• Η χρήση του αντισηπτικού διαλύματος μπορεί να μειώσει πολύ γρήγορα τον
αριθμό των μικροβίων στα χέρια μας.
• Πάντοτε μετά το πλύσιμο των χεριών

• Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όταν τα χέρια είναι
εμφανώς λερωμένα
• Το αντισηπτικό διάλυμα δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό για όλα τα μικρόβια
• Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό διάλυμα με τουλάχιστον 70% αλκοόλης

Τήρηση φυσικών αποστάσεων
Η φυσική απόσταση 2 μέτρων πρέπει να τηρείται και σε όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μεταξύ των ατόμων

2m
• Αποσκοπεί στη μείωση της φυσικής επαφής μεταξύ δυνητικά μολυσμένων
ατόμων και υγιών ατόμων ή μεταξύ ομάδων πληθυσμού με υψηλά ποσοστά
μετάδοσης και άλλων με χαμηλό ή καθόλου επίπεδο μετάδοσης.

• Στόχος είναι να μειωθεί ή να διακοπεί η εξάπλωση του COVID-19.
Γιατί είναι
σημαντινή η
τήρηση
αποστάσεων;

Διακόπτει τη μετάδοση απο ανθρωπο σε άνθρωπο
Προλαμβάνει την περαιτέρω διασπορά του ιού
Μειώνει την ένταση της επιδημίας
Μειώνει τα περιστατικά COVID-19

Τήρηση μέτρων αναπνευστικής υγιεινής
• 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.

Μέσα ατομικής προστασίας
ΜΑΣΚΑ
Απλή χειρουργική μάσκα

Υφασμάτινη μάσκα

ή

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Why Use of Mask is utmost important

Transmission Probability =70%

Transmission Probability 5%

Transmission Probability 1.5%

Πως με προστατεύει η χρήση μάσκας;
• Οι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2, μπορούν να μεταδοθούν με
σταγονίδια που εκτοξεύονται από το στόμα μας κατά την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα.
• Η χρήση μάσκας συγκρατεί τα σταγονίδια και μπορεί να μειώσει τη διασπορά της
λοίμωξης στην κοινότητα. Κύριος στόχος της χρήσης της μάσκας είναι να προστατεύσετε
τους ανθρώπους γύρω σας εάν έχετε μολυνθεί.
• Παράλληλα θα πρέπει να τηρείται η φυσική απόσταση, η υγιεινή των χεριών και ο
σωστός τρόπος χρήσης της μάσκας.
• H μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 3 ετών και σε άτομα που
έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό ή δεν μπορούν να την αφαιρέσουν χωρίς
βοήθεια.

Ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας
Θυμηθείτε! Η σωστή χρήση της μάσκας είναι το κλειδί για την
αποτελεσματικότητά της και την προστασία του ατόμου που τη φορά !!!
Πως πρέπει
να χειρίζομαι
με ασφάλεια
τη μάσκα;

Εφαρμόστε υγιεινή των χεριών με πλύσιμο ή με αλκοολούχο αντισηπτικό
αμέσως πριν φορέσετε τη μάσκα και οπωσδήποτε πριν την αφαιρέσετε.
Τοποθετείστε τη μάσκα ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το
πηγούνι και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ μάσκας και προσώπου.
Εάν η μάσκα έχει μεταλλικό έλασμα πιέστε το απαλά γύρω από τη ράχη της
μύτης.
ΜΗΝ αγγίζετε τη μάσκα όταν τη φοράτε γιατί μπορεί να μεταφέρετε τον ιό
στα δάκτυλά σας.
Η μάσκα αφαιρείται πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά
από πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με λαστιχένιους βραχίονες, αφαιρείται
πιάνοντας ταυτόχρονα τους λαστιχένιους βραχίονες.

Μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας! Θεωρείται μολυσμένο!

Η μάσκα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται όταν υγρανθεί.

Απορρίπτετε τη μάσκα κρατώντας την πάντα από τα κορδόνια ή τους λαστιχένιους
βραχίονες.

Εάν η μάσκα είναι πολλαπλών χρήσεων πλύνετε την το συντομότερο δυνατόν μετά από
κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό και σε θερμοκρασία 60ο.

Υφασμάτινες μάσκες
Τι είδους ύφασμα συστήνεται να έχει η υφασμάτινη μάσκα;
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαμβακερό ύφασμα με πυκνή ύφανση (π.χ.
βαμβακερά T-shirt, βαμβακερά σεντόνια, ή βαμβακερές πετσέτες
κουζίνας/φαγητού,). Τα 100% βαμβακερά υφάσματα με πυκνή ύφανση σε διπλό
στρώμα προσφέρουν πολύ υψηλή προστασία.
• Εναλλακτικά με χαμηλότερο ποσοστό προστασίας, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν:
• 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος πιο χαλαρής ύφανσης
• 2 στρώματα λινού υφάσματος
• 2 στρώματα μεταξωτού υφάσματος

Πρέπει να τηρώ τα μέτρα φυσικής απόστασης ακόμα
και αν φορώ μάσκα;
• Ναι. Η χρήση της μάσκας είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο

• Δεν υποκαθιστά καίριας σημασίας προληπτικά μέτρα όπως
• η φυσική απόσταση,
• η αναπνευστική υγιεινή (χρήση χαρτομάντηλου για τον
βήχα ή φτέρνισμα),
• η υγιεινή των χεριών και
• η αποφυγή αγγίγματος του προσώπου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

cyprogress@cytanet.com.cy

Πηγές: Υπουργείο Υγείας και Υγειονομικές Υπηρεσίες Κύπρου - COVID19_CY.pdf, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019,
ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china, cdc.gov/COVID19, HED / PAHO – WDC, U.S. DPT of Labor Occupational Safety and Health Administration

