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Εηζαγσγή
Σηελ πφιε Wuhan, επαξρία Hubei, ζηελ Κίλα εκθαλίζηεθε ζπξξνή θξνπζκάησλ πλεπκνλίαο. Σηηο 9
Ιαλνπαξίνπ 2020 νη πγεηνλνκηθέο αξρέο ηεο Κίλαο αλαθνίλσζαλ φηη πξφθεηηαη γηα λέν ζηέιερνο θνξνλατνχ
(2019-nCoV). Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηψλ πνπ ζπλήζσο πξνθαινχλ αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο κε
πνηθίιε ζνβαξφηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δψα. Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ ινηκψμεσλ
αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη απφ θνξνλατνχο. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2019 έσο ηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2020 αλαθέξζεθαλ 2026 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνχζκαηα
πλεπκνλίαο απφ ην λέν ζηέιερνο θνξνλατνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 56 ζαλάησλ. Τα πεξηζζφηεξα
θξνχζκαηα αλαθέξζεθαλ ζηελ Κίλα (1988), ζηελ επαξρία Hubei, ζηελ πφιε Wuhan, ελψ θξνχζκαηα
αλαθέξζεθαλ ζηηο επαξρίεο Beijing, Chνngqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei,
Heilongjiang, Henan, Hong Kong, Hunan, Jiangxi, Jilin, Macau, Ningxia, Shandong, Shanghai, Shanxi,
Sichuan, Tianjin, Zhejiang θαη Yunnan. Δπίζεο, 15 επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε Wuhan επηβεβαηψζεθαλ κε
ινίκσμε απφ ην λέν θνξνλατφ (2019-nCoV). Η ινίκσμε απφ ην λέν θνξνλατφ (2019-nCoV) κπνξεί λα
εθδεισζεί κε ππξεηφ, βήρα, δχζπλνηα, θπλάγρε θαη κε πλεπκνλία. Απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή επηδεκηνινγηθή
έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα είηε εξγάδνληαλ είηε επηζθέθηεθαλ ζπρλά ηελ αγνξά
ζαιαζζηλψλ ηεο πφιεο Wuhan φπνπ εθηφο απφ ζαιαζζηλά πσινχληαη θνηφπνπια, λπρηεξίδεο, καξκφηεο
θαη άιια άγξηα δψα. Η αγνξά έθιεηζε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020 ψζηε λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί.
Υπάξρνπλ πιένλ ζαθείο ελδείμεηο κεηάδνζεο απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Η πφιε Wuhan έρεη 19
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εθαηνκκχξηα πιεζπζκφ θαη είλαη πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Hubei πνπ ν πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζε 58
εθαηνκκχξηα πιεζπζκφ.
Δπίζεο, θξνχζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαμίδη αλαθέξζεθαλ ζηελ Ταηβάλ (6), ζηελ Ταυιάλδε (5), ζηελ
Απζηξαιία (4), ζηε Μαιαηζία (4), ζηε Σηγθαπνχξε (4), ζηε Γαιιία (3), ζηελ Ιαπσλία (3), ζηε Νφηηα Κνξέα
(3), ζηηο ΗΠΑ (2), ζην Βηεηλάκ (2), ζηνλ Καλαδά (1) θαη ζην Νεπάι (1).
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηαμίδηα ή ζπζηάζεηο
γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ.
Γεληθά κέηξα πξόιεςεο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ
1. Πξψηε γξακκή άκπλαο θαηά ησλ ινηκψμεσλ είλαη ε πξνζεθηηθή πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. Σπληζηάηαη
ζπρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ. Aλ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά αιθννινχρν δηάιπκα (πρ νηλφπλεπκα 70νC). Η ρξήζε γαληηψλ δελ
ππνθαζηζηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ.
Τα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη:
 Μεηά θάζε άκεζε επαθή κε αζζελή ή ζσκαηηθά πγξά αζζελή (π.ρ. ζάιηα)


Μεηά απφ επαθή κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αλαπλεπζηηθέο ή εθθξίζεηο αζζελή
(π.ρ. ραξηνκάληεια)

2. Σρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο φπσο:
 θάιπςε ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ην βήρα ή θηέξληζκα
 απνθπγή επαθήο ησλ ρεξηψλ κε ζηφκα, κχηε ή κάηηα γηα πξφιεςε δηαζπνξάο κηθξνβίσλ
3. Απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.
4. Η ζηαζεξή ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ δελ ζπληζηάηαη, φηαλ δελ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη θάπνηνο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξψκαηνο λνζεί.
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Δηαρείξηζε ύπνπηνπ θξνύζκαηνο κε πλεπκνλία από ην λέν θνξνλατό
Εάλ έλαο επηβάηεο ή κέινο ηνπ πιεξώκαηνο πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ νξηζκνύ θξνύζκαηνο γηα
ινίκσμε από 2019-nCoV, (βι. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/orismos-krousmatos-2019nCoV.pdf), εθαξκόδνληαη ηα παξαθάησ:
Καηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ζχκθσλα κε ηε Ναπηηιηαθή Γήισζε Υγείαο (Παξάξηεκα 8,
Γηεζλήο Υγεηνλνκηθφο Καλνληζκφο) θαη ε ππνβνιή ηεο ζηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο ησλ ππιψλ εηζφδνπ.
1. Απνκφλσζε ηνπ αζζελνχο ζε θακπίλα κε αηνκηθή ηνπαιέηα θαη ζίηηζε ζηελ θακπίλα. Η πφξηα ηεο
θακπίλαο πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή.
2. Αλ είλαη αλαπφθεπθηε ε θπθινθνξία ηνπ αζζελνχο εθηφο θακπίλαο, απηφο πξέπεη λα θνξά
ρεηξνπξγηθή κάζθα φιν ην δηάζηεκα, πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηεο θακπίλαο.
3. Σε θάζε πεξίπησζε ν αζζελήο πξέπεη λα θαιχπηεη ην βήρα ηνπ (π.ρ. κε ραξηνκάληειν).
4. Σπληζηάηαη ε απνθπγή επηζθεπηεξίνπ ζηελ θακπίλα θαη γεληθά λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο άιισλ
αηφκσλ, αλ δελ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο, π.ρ. παξνρή θξνληίδαο, θαζαξηφηεηα θακπίλαο.
Σπληζηάηαη λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ πιεξψκαηνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ χπνπηνπ
θξνχζκαηνο, αλ είλαη δπλαηφ, θαη λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ν αξηζκφο ησλ κειψλ πιεξψκαηνο
πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε ηνλ αζζελή.
5. Τα άηνκα, πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αζζελή (ζα κπνπλ ζηελ θακπίλα ηνπ), πξέπεη λα
θνξνχλ γάληηα θαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα.
6. Ο ρξεζηκνπνηεκέλνο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, γάληηα, αδηάβξνρε
ξφκπα κηαο ρξήζεο) πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε θάδν έμσ απφ ηελ πφξηα ηεο θακπίλαο θαη ζε
θακία πεξίπησζε λα κελ μαλαρξεζηκνπνηείηαη.
7.

Μεηά ηελ απφξξηςε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη ηα ρέξηα λα πιέλνληαη θαιά κε λεξφ
θαη ζαπνχλη. Τνλίδεηαη φηη ε ρξήζε γαληηψλ δελ ππνθαζηζηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ην νπνίν θαη
απνηειεί ζεκαληηθφηαην κέζν πξφιεςεο.

Γεληθά κέηξα γηα όιν ην πιήξσκα θαη ηνπο επηβάηεο
1. Ο πγεηνλνκηθφο ππεχζπλνο ηνπ πινίνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο επηβαίλνληεο ζην πινίν γηα ηελ
εκθάληζε χπνπηνπ θξνχζκαηνο. Όινη νη επηβαίλνληεο ζην πινίν πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ φηη
νθείινπλ α) λα αλαθέξνπλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ππεχζπλν, αλ έρνπλ έξζεη ζε ζηελή επαθή κε ην
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χπνπην θξνχζκα θαη β) ζε πεξίπησζε πνπ αζζελήζνπλ, λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηνλ
πγεηνλνκηθφ ππεχζπλν.
2. Ο πγεηνλνκηθφο ππεχζπλνο νθείιεη λα αλαδεηήζεη φια ηα άηνκα, πνπ ήξζαλ ζε ζηελή επαθή κε
ηνλ αζζελή (απφζηαζε 1-2 κέηξα), θαη λα θαηαγξάςεη ηα νλφκαηα, ηνλ αξηζκφ θακπίλαο ηνπο θαη
ην είδνο ηεο επαθήο (δηακνλή ζηελ ίδηα θακπίλα κε ηνλ αζζελή, παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο
ζηνλ αζζελή θιπ).
3. Ο πγεηνλνκηθφο ππεχζπλνο πξέπεη λα ζπζηήζεη ηε γεληθή ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο.
Ιδηαηηέξσο ζεκαληηθό είλαη ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ επαθή κε ην ζηόκα, ηε κύηε ή ηα κάηηα, θαζώο θαη
πξηλ ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη πνηνύ ή ην θάπληζκα.
4. Τα άηνκα πνπ ήξζαλ ζε ζηελή επαθή κε ηνλ αζζελή πξέπεη λα ιάβνπλ νδεγία γηα
παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπο ηηο επφκελεο 14 εκέξεο. Αλ θαηά ηηο 14 απηέο εκέξεο
παξνπζηάζνπλ ππξεηφ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο
ηνλ πγεηνλνκηθφ ππεχζπλν.
Καζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε θακπίλαο απνκόλσζεο αζζελή
1. Απαηηείηαη θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ επηθαλεηψλ, πνπ αγγίδεη ζπρλά ν αζζελήο,
φπσο θνκνδίλν, πφκνια, επηθάλεηεο ηεο ηνπαιέηαο θ.ι.π., θαζψο θαη έθηαθηνο θαζαξηζκφο, φηαλ νη
επηθάλεηεο ιεξσζνχλ απφ βηνινγηθά πγξά.
2. Τν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζηελ θακπίλα κε απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα, γάληηα
θαη αδηάβξνρε ξφκπα κηαο ρξήζεο. Γηα φζν ρξφλν εξγάδεηαη κέζα ζηελ θακπίλα, ην πξνζσπηθφ
θαζαξηφηεηαο δελ πξέπεη λα αγγίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ ην ζηφκα, ηε κχηε ή ηα κάηηα ηνπ, λα θαπλίδεη ή λα
ηξψεη.
3. Ο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη δχν θνξέο (δηπιφ πέξαζκα) κε απνιπκαληηθφ κε
αληητθή δξάζε. Απνηειεζκαηηθά απνιπκαληηθά είλαη ην δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ ζε δηάιπζε
1:10 ή ε αηζπιηθή αιθνφιε (νηλφπλεπκα) 70%.
4. Οη πθαζκάηηλεο επηθάλεηεο (πρ ηαπεηζαξίεο επίπισλ) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ζπζθεπή αηκνχ
(ζεξκνθξαζία> 70°).
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ΗΜΕΙΩΗ: Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα έιζνπλ ζε επαθή κε ην ύπνπην θξνύζκα πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ηα κέηξα πξνθύιαμεο γηα ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε ζηαγνλίδηα (απιή
ρεηξνπξγηθή κάζθα, αδηάβξνρε ξόκπα, γάληηα).
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, απεπζπλζείηε ζηνλ ΕΟΔΤ ζηα ηειέθσλα 210 5212054, 210
5212000 (όιν ην 24σξν)
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