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Ενημερωτικό Δελτίο
Θέμα: "Οδηγίες για τον κοροναϊο Covid 19"
Σε συνέχεια των πρόσφατων γεγονότων στην γειτονική Ιταλία,
Ιταλία σχετικά με την εμφάνιση περιστατικών που
νοσούν από τον κοροναϊό (Covid
Covid 19)
19 σίγουρα αλλάζουν και κάποια δεδομένα στη χώρα μας.
O 2019–nCoV
nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο,
νόσο η οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο
συνήθως κατόπιν στενής επαφής με ασθενή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή σε χώρο
χώρους παροχής
φροντίδας υγείας, μέσω των μικροσταγονιδίων
μικροσ
που περιέχουν τον ιό ή σε κλειστούς χώρους.
Η ταχέως εξελισσόμενη επιδημία
πιδημία λοιμώξεων από το νέο κοροναϊό (2019-nCoV),
(2019 nCoV), επιβάλλει την ορθή
διαχείριση, όχι μόνο των κρουσμάτων λοίμωξης από 2019-nCoV,
2019 nCoV, αλλά και των ατόμων που ήρθαν σε
επαφή με πρόσφατα διαγνωσμένα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό (δηλαδή των «επαφών» τους).
Επειδή
ή τα συμπτώματα είναι παρόμοια με εκείνα του κοινού κρυολογήματος ή της γρίπης, είναι
επιβεβλημένη η αναφορά τυχόν πρόσφατου ταξιδιού, στις περιοχές των χωρών στις οποίες έχουν
αναφερθεί κρούσματα
ύσματα προσβεβλημένα με τον κοροναϊο.
κορ
Οι άνθρωποι που ζουν ή ταξιδεύουν
ταξιδ
σε περιοχές όπου κυκλοφορεί ο ιός 2019
2019-nCoV ενδέχεται να
διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης. Μέχρι στιγμής η κυκλοφορία του 2019–
2019 nCoV εντοπίζεται στην Κίνα, όπου
καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά. Τα περιστατικά λοιμώξεων από τον 2019
2019-nCoV που
εμφανίστηκαν
ίστηκαν σε άλλες χώρες, αφορούσαν είτε άτομα με πρόσφατο ταξίδι στην Κίνα
Κίνα, είτε άτομα που
ζούσαν, συνεργάζονταν στενά ή παρείχαν φροντίδα υγείας σε ταξιδιώτες από την Κίνα και που στη
συνέχεια διαγνώσθηκαν με λοίμωξη από 2019-nCoV.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή καθώς και
την χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
Η τήρηση
ήρηση απόστασης ασφαλείας από ασθενείς είναι επιβεβλημένη, όπως και η κάλυψη της μύτης
και του στόματος από τον ασθενή κατά τη διάρκεια του βήχα ή του φταρνίσματος.
Είναι
ίναι απαραίτητο το τακτικό πλύσιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή νερό και σαπούνι, γιατί
με αυτή τη διαδικασία σκοτώνεται ο ιός.
Ο συγκεκριμένος κοροναϊός φαίνεται ότι μπορεί να επιβιώσει
επιβιώσει μερικές ώρες στις διάφορες επιφάνειες.
και η χρήση απλών αντισηπτικών διαλυμάτων είναι αρκετή για την καταστροφή του.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ
(https://eody.gov.gr/neos-koronaios
koronaios-covid-19/)) όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για ταξιδιώτες,
πληρώματα πλοίων, σχολικές
κές μονάδες, ξενοδοχεία, χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, κκ.λ.π.
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