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Απαντήσεις σε βασικές Ερωτήσεις για τον Κορονοϊό 

Συμπτώματα 

 Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα τα οποία ποικίλλουν από ήπια, 
όπως αυτά του κοινού κρυολογήματος, έως και πολύ σοβαρά. Όπως και με τις άλλες αναπνευστικές 
λοιμώξεις, η λοίμωξη από τον νέο κορονoϊό  2019–nCoV μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα, 
όπως: 

 Καταρροή 
 Πονόλαιμο 
 Υψηλό πυρετό 
 Βήχα 

  
Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές εκδηλώσεις, όπως: 
 

 Πνευμονία 
 Δυσκολία στην αναπνοή 

 
 Ο ιός επιβιώνει για μερικές ώρες σε επιφάνειες, σπανιότερα για περισσότερο χρόνο. Ο χρόνος 
επώασης ενός ιού είναι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στη μόλυνση από τον ιό και την έναρξη 
εμφάνισης των συμπτωμάτων. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ο χρόνος επώασης του 2019-nCoV 
υπολογίζεται σε 2-11 ημέρες, με απώτατο όριο τις 14 ημέρες. 
 

Ύποπτα θεωρούνται τα κρούσματα με τα ανωτέρω συμπτώματα και ιστορικό πρόσφατου 
ταξιδιού ή διαμονής σε περιοχή που έχουν εμφανιστεί περιστατικά. 

  
 Σπάνια, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως 
σακχαρώδη διαβήτη ,καρδιαγγειακά νοσήματα, αναπνευστικά νοσήματα, εξασθενημένο  
ανοσοποιητικό σύστημα) είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής νόσου. H θνησιμότητα 
(η συχνότητα  θανάτων) είναι μικρότερη από αυτή του Η1Ν1 που έχει εγκατασταθεί στην χώρα μας 
καθώς ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 1,5%! 

 

Μετάδοση 

  Το πιο πιθανό είναι ότι η μετάδοση στον άνθρωπο προήλθε από κάποιο ζώο σε αγορά 
ζωντανών ζώων στην Κίνα. 
  Ο 2019–nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο η οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε 
άνθρωπο, συνήθως κατόπιν στενής επαφής με ασθενή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον,  
σε χώρους συνάθροισης, σε κλειστούς χώρους ή σε χώρο παροχής φροντίδας υγείας. 
  Ο 2019–nCoV μεταδίδεται κυρίως μέσω της επαφής με ασθενή, μέσω σταγονιδίων τα οποία 
παράγονται όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται ή μέσω σταγονιδίων από τη σίελο ή από τη 
ρινική κοιλότητα. Για την αποφυγή μετάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων 
ατομικής υγιεινής. 
  Για παράδειγμα, καλύψτε το στόμα σας και τη μύτη σας με ιατρική μάσκα, μαντήλι, το μανίκι σας ή 
τον λυγισμένο αγκώνα σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Πετάξτε αμέσως το μαντήλι σε κλειστό κάδο.  

Πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα. 



 Θα πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων ζωικών 
προϊόντων. Κατά την διαχείριση ωμού κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως 
διαχείρισης τροφίμων, προκειμένου να αποφεύγεται η επιμόλυνση.
 

 Τακτικό πλύσιμο των χεριών
χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή με νερό και σαπούνι, σκοτώνει τον ιό εάν βρίσκεται στα χέρια 
μας. 

 
 Διατηρήστε αποστάσεις  τουλάχιστον 1 μέτρου, από εσάς και τους άλλους ανθρώπους, 

ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. Όταν κάποιος νοσεί από 
λοίμωξη του αναπνευστικού, όπως 2019
τα οποία περιέχουν τον ιό. Εάν είστε πολύ κοντά, μπορεί να εισπνεύσετε τον ιό.
 

 Αποφύγετε να αγγίζετε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια σας.
επιφάνειες που μπορεί να είναι μολυσμένες με τον ιό. Εάν αγγίξετε τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη 
σας, μπορεί να μεταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον εαυτό σας.

 
 Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

 
 Ενημερώστε τον θεράποντα ιατρό σας εάν έχετε ταξιδέψει στη Κίνα

έχει εμφανιστεί κρούσμα ή εάν 
πρόσφατο ταξίδι από τις προαναφερόμενες περιοχές
συμπτώματα. 

 
 Όποτε έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική 

βοήθεια το συντομότερο δυνατό, καθώς μπορεί να πάσχετε από αναπνευστική λοίμωξη ή πιο 
σοβαρή νόσο. Η εμφάνιση αναπνευστικών συμπτωμάτων μαζί με πυρετό μπορεί να οφείλεται 
σε διάφορες αιτίες και, αναλόγως του ιστορικού ταξιδιού σας και των συνθηκών, ο 2019 
μπορεί να είναι μία από αυτές.

 
 Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και δεν έχετε ταξιδέψει 

επιβεβαιωμένο κρούσμα , μείνετε σπίτι μέχρι την ανάρρωση σας, τηρώντας όλους τους κανόνες 
προσωπικής υγιεινής. 
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Πρόληψη & Προστασία 

να αποφεύγετε την κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων ζωικών 
Κατά την διαχείριση ωμού κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ορίζονται από τους κανόνες ασφαλούς 
διαχείρισης τροφίμων, προκειμένου να αποφεύγεται η επιμόλυνση. 

ακτικό πλύσιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή νερό και σαπούνι. Το πλύσιμο των 
χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή με νερό και σαπούνι, σκοτώνει τον ιό εάν βρίσκεται στα χέρια 

τουλάχιστον 1 μέτρου, από εσάς και τους άλλους ανθρώπους, 
ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. Όταν κάποιος νοσεί από 

υ αναπνευστικού, όπως 2019–nCoV και βήχει ή φτερνίζεται παράγει μικροσταγονίδια 
τον ιό. Εάν είστε πολύ κοντά, μπορεί να εισπνεύσετε τον ιό.

Αποφύγετε να αγγίζετε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια σας. Τα χέρια αγγίζουν πολλές 
επιφάνειες που μπορεί να είναι μολυσμένες με τον ιό. Εάν αγγίξετε τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη 

ταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον εαυτό σας.

Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Ενημερώστε τον θεράποντα ιατρό σας εάν έχετε ταξιδέψει στη Κίνα ή κάποιο άλλο μέρος όπου 
ή εάν έχετε έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν επιστρέψ

πρόσφατο ταξίδι από τις προαναφερόμενες περιοχές, τα οποία παρουσιάζουν αναπνευστικά 

Όποτε έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική 
ομότερο δυνατό, καθώς μπορεί να πάσχετε από αναπνευστική λοίμωξη ή πιο 

σοβαρή νόσο. Η εμφάνιση αναπνευστικών συμπτωμάτων μαζί με πυρετό μπορεί να οφείλεται 
σε διάφορες αιτίες και, αναλόγως του ιστορικού ταξιδιού σας και των συνθηκών, ο 2019 

είναι μία από αυτές. 

Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και δεν έχετε ταξιδέψει 
, μείνετε σπίτι μέχρι την ανάρρωση σας, τηρώντας όλους τους κανόνες 

 

να αποφεύγετε την κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων ζωικών 
Κατά την διαχείριση ωμού κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέπει να 

ορίζονται από τους κανόνες ασφαλούς 

με αλκοολούχο διάλυμα ή νερό και σαπούνι. Το πλύσιμο των 
χεριών με αλκοολούχο διάλυμα ή με νερό και σαπούνι, σκοτώνει τον ιό εάν βρίσκεται στα χέρια 

τουλάχιστον 1 μέτρου, από εσάς και τους άλλους ανθρώπους, 
ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. Όταν κάποιος νοσεί από 

βήχει ή φτερνίζεται παράγει μικροσταγονίδια 
τον ιό. Εάν είστε πολύ κοντά, μπορεί να εισπνεύσετε τον ιό. 

Τα χέρια αγγίζουν πολλές 
επιφάνειες που μπορεί να είναι μολυσμένες με τον ιό. Εάν αγγίξετε τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη 

ταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον εαυτό σας. 

Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. 

ή κάποιο άλλο μέρος όπου  
έχετε έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν επιστρέψει από 

, τα οποία παρουσιάζουν αναπνευστικά 

Όποτε έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική 
ομότερο δυνατό, καθώς μπορεί να πάσχετε από αναπνευστική λοίμωξη ή πιο 

σοβαρή νόσο. Η εμφάνιση αναπνευστικών συμπτωμάτων μαζί με πυρετό μπορεί να οφείλεται 
σε διάφορες αιτίες και, αναλόγως του ιστορικού ταξιδιού σας και των συνθηκών, ο 2019 –nCoV 

Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και δεν έχετε ταξιδέψει σε χώρα με 
, μείνετε σπίτι μέχρι την ανάρρωση σας, τηρώντας όλους τους κανόνες 



  

Θα πρέπει να φοράω μάσκα;

  Η χρήση ιατρικής μάσκας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων 
αναπνευστικών νοσημάτων. Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη 
προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η 
σωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών επαφών.

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση μάσκας συνιστάται σε άτομα που 
εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα 
και υποψία λοίμωξης με 2019–nCoV
υπάρχει η υποψία λοίμωξης με 2019
 
  Σε επίπεδο επιχείρησης, συστήνεται καλός εξαερισμός των χώρων εργασίας, καθώς και 
εξασφάλιση διαθεσιμότητας στα εξής:

 σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών 
 θερμόμετρα 
 χαρτομάντιλα  
 απλές χειρουργικές μάσκες  
 γάντια μιας χρήσης  
 σακούλες απορριμάτων 
 υγρά καθαρισμού επιφανειών 
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Θα πρέπει να φοράω μάσκα; 

χρήση ιατρικής μάσκας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων 
αναπνευστικών νοσημάτων. Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη 
προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η 

ωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών επαφών. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση μάσκας συνιστάται σε άτομα που 
εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα 

nCoV ή σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους 
υπάρχει η υποψία λοίμωξης με 2019–nCoV. 

συστήνεται καλός εξαερισμός των χώρων εργασίας, καθώς και 
εξασφάλιση διαθεσιμότητας στα εξής: 

σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών  

 

 

χρήση ιατρικής μάσκας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων 
αναπνευστικών νοσημάτων. Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη 
προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση μάσκας συνιστάται σε άτομα που 
εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα 

ή σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους 

συστήνεται καλός εξαερισμός των χώρων εργασίας, καθώς και 
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Ποιος μπορεί να μολυνθεί από τον ιό; 

 Οι άνθρωποι που ζουν ή ταξιδεύουν σε περιοχή όπου κυκλοφορεί ο ιός 2019-nCoV ενδέχεται να 
διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης. Οι επαγγελματίες υγείας που έρχονται σε επαφή με ασθενείς με 2019–
nCoV,βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο μετάδοσης, και θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
προστατευτικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων. 
 

Τι κάνουμε για όσους έρχονται από χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα; 

  Σε περίπτωση που κάποιος επιστρέψει από ταξίδι σε χώρα με επιβεβαιωμένο κρούσμα και είναι 
ασυμπτωματικός δεν χρειάζεται να επισκεφτεί κανένα νοσοκομείο. Αυτό θα γίνει μόνο στην περίπτωση 
που εμφανίσει  εντός 14 ημερών συμπτώματα που παραπέμπουν σε λοίμωξη του αναπνευστικού 
(πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή). Σε αυτές τις  πρώτες 14 ημέρες χρειάζεται μόνο να τηρεί  
σχολαστικά τα μέτρα υγιεινής που αναφέρθηκαν. 
  Προς το παρόν ο  διαγνωστικός έλεγχος γίνεται μόνο στο Ινστιτούτο Παστέρ από δείγματα 
που λαμβάνονται στα νοσοκομεία - αναφοράς. 
 

Ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου; 

  Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, τα 
αναπνευστικά και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής 
νόσου. 

Εάν ταξιδεύετε... 

 Ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη θεωρείται μέτριος. Συνίσταται να αποφύγετε το ταξίδι προς περιοχές 
με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση 2019-nCoV, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Έως 
σήμερα δεν υπάρχει εμβόλιο. 
  Αν ταξιδεύετε προς περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19 συνιτάται: 
 Να πλένετε συχνά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι. 
 Να αποφύγετε την επαφή με τα ζώα (ζωντανά ή νεκρά), τις αγορές ζώων και τα προϊόντα 

ζωικής προέλευσης (όπως μη μαγειρευμένο κρέας). 
 Να αποφύγετε την επαφή με ασθενείς. 

   Κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας σε περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση 
COVID-19 συνιστάται: 
 Να αναβάλετε το ταξίδι σας ενώ έχετε συμπτώματα (πυρετό ή άλλα συμπτώματα από το 

αναπνευστικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα). 
 Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με ένα χαρτομάντιλο ή με το μανίκι (όχι με το χέρι) όταν 

βήχετε ή φτερνίζεστε. 
 Να αποφύγετε την επαφή με άλλα άτομα ενώ έχετε συμπτώματα (πυρετό ή άλλα συμπτώματα 

από το αναπνευστικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα). 
   Μετά την επιστροφή από περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19 
συνιστάται: 

 Να παρακολουθήσετε την υγεία σας για 14 ημέρες. 
 Αν εμφανίσετε συμπτώματα (πυρετό ή άλλα συμπτώματα από το αναπνευστικό,όπως δυσκολία 

στην αναπνοή, βήχα) έως και 14 ημέρες μετά την επιστροφή σας, να παραμείνετε στο σπίτι και 
να αναζητήσετε άμεσα ιατρική φροντίδα αναφέροντας το πρόσφατο ταξίδι σας ή να γίνει 
επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ (210-521200, 210-5212054).  

 
  Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν. Συνιστάται σε όλους τους 
ταξιδιώτες πριν και μετά το ταξίδι να ενημερώνονται από τον ΕΟΔΥ (210-521200, 210-5212054) για την εξέλιξη της νόσου 
και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 


