
 

Ο Δήμος Σαλαμίνας δεν είναι δημόσιο ίδρυμα υγείας. Οι οδηγίες δίνονται βάση των συστάσεων του Π.Ο.Υ. και 

του Ε.Ο.Δ.Υ. όπως δίνονται την 13 Μαρτίου 2020. Ενδέχεται να αλλάξουν καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.    

  ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

 Κορωνοϊός (COVID-19)  
Βασικές Οδηγίες Προστασίας

Σχετικά με τον Κορωνοϊό 

Τι�είναι�ο�COVID-19;  

Ποιες�είναι�οι�σοβάρες�επιπλοκές;

 

 

Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει. 

 

 

  

Πρόληψη  

 

 

 

 

 

•  

 

Συμπτώματα 

 

 

 

 

 

 
 

Πως�μεταδίδεται�ο�COVID-19;

Υπάρχει�κάποιο�εμβόλιο;

Ποιος�διατρέχει�μεγαλύτερο�
κίνδυνο;

Που�μπορώ�να�βρω�αξιόπιστες�
πληροφορίες;

Καθαρίστε�τα�χέρια�σας�συχνά

Αποφύγετε�τη�στενή�επαφή�με:

Καλύψτε�βήχα�και�φτάρνισμα

Είναι μια ασθένεια που προσβάλλει τους 
πνεύμονες και μπορεί να μεταδοθεί από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανιχνεύθηκε στη 
Γιουχάν της Κίνας, όμως πλέον βρίσκεται 
σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο.

Κάποιοι ασθενείς έχουν πνευμονία, οργα-
νική ανεπάρκεια και σε μερικές περιπτώ-
σεις θάνατος.

Μείνετε�σπίτι�εάν�είστε�άρρωστοι

Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, αν 
παρουσιάσετε συμπτώματα COVID-19.

Καθαρίστε�τις�επιφάνειες�κάθε�μέρα

Τα�συμπτώματα�εμφανίζονται
2�-�14�ημέρες�μετά�την�έκθεση

Αν υποψιάζεστε λοίμωξη

Τηλ: 213 2027300

• Μείνετε στο σπίτι και απομονω-

θείτε από τους υπόλοιπους, προς 

αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης.

• Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή 

με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. 1135)

 

• Από άνθρωπο σε άνθρωπο με την 
κοντινή επαφή (λιγότερο από 2 μέτρα)

• Μέσα από τα σταγονίδια αναπνοής 
όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει

• Πιθανώς αγγίζοντας μολυσμένες 
επιφάνειες και αγγίζοντας το 
πρόσωπό σας (μάτια, μύτη, στόμα)

• Άτομα που έρχονται σε στενή επαφή 

με άτομο που έχει προσβληθεί από 

τον COVID-19

 

• Ηλικιωμένοι (άνω των 60).

• Άτομα με ιατρικές παθήσεις:

o Καρδιολογικές παθήσεις

o Πνευμονολογικές παθήσεις

o Διαβήτη

• Άτομα που βρίσκονταν πρόσφατα σε 

περιοχή με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης

• Καθαρίστε και απολυμάνετε, τραπέζ-
ια, πάγκους, τουαλέτες, τηλέφωνα, 
πληκτρολόγια και κομοδίνα.

• Φορέστε μια μάσκα προσώπου, αν 
είστε άρρωστοι.

• Απομονωθείτε από τους άλλους 
ανθρώπους και τα ζώα στο σπίτι σας.

 

• Μείνετε στο σπίτι, εκτός αν χρειάζε-
στε παροχή ιατρικής περίθαλψης. Μην 
πηγαίνετε στη δουλειά, στο σχολείο ή 
στους δημόσιους χώρους. Αποφύγετε 
τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών.

• Πλύντε αμέσως τα χέρια σας για του-
λάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι

• Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα 
χαρτομάντηλα στα σκουπίδια

 

• Καλύψτε το βήχα σας με ένα 
χαρτομάντηλο ή χρησιμοποιήστε το 
εσωτερικό του αγκώνα σας

• Άτομα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί 
στο COVID-19

 

• Άτομα που είναι άρρωστα

• Αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό 
σας (μάτια, μύτη, στόμα) με άπλυτα 
χέρια.

• Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών 
με βάση το οινόπνευμα εάν δεν είναι 
διαθέσιμο το σαπούνι και το νερό.

 

• Πλύνετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι 
και νερό για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα.

Υγείας�(Π.Ο.Υ.)  

 Δημόσιας�Υγείας�(Ε.Ο.Δ.Υ.)

Παγκόσμιος�Οργανισμός

Εθνικός�Οργανισμός

οΘερμοκρασία 38 C ή μεγαλύτερη

Ξηρός Βήχας

Δυσκολία στην αναπνοή

ΠΥΡΕΤΟΣ

ΒΗΧΑΣ

ΔΥΣΠΝΟΙΑ
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Παγκόσμιος�Οργανισμός�Υγείας�(Π.Ο.Υ.)

https://www.who.int/

 

 

 

 

 

 

 

Πλυσιμο�χεριών

 
 

Σταματήστε τη διασπορά του Ιού

 Δεδομένου ότι πολλές ασθένειες μεταδίδονται με το να μην πλένετε 
καλά τα χέρια, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως να διατηρείτε 
καθαρά τα χέρια σας. Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και καθαρό 
τρεχούμενο νερό σκοτώνουν τα μικρόβια που διασπείρουν τη νόσο. 
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COVID-19�Μύθοι�&�Αλήθειες

Προστασία�του�χώρου�
εργασίας

Εκπαίδευση και ενημέρωση

Αποφασίστε εαν είναι απαραίτητη η 
διεξαγωγή προσωπικής συνάντησης ή 
εκδήλωσης. Σκεφτείτε:

Βεβαιωθείτε οτι ο χώρος εργασίας σας 
είναι καθαρός και υγιεινός.

Χρήσιμες�Πηγές

Εθνικός�Οργανισμός�Δημόσιας�Υγείας�

(Ε.Ο.Δ.Υ.)

https://www.eody.gov.gr/

Τηλεφωνικό�Κέντρο:�1135

Χρησιμοποιώντας τρεχούμενο νερό και σαπούνι απομακρύ-
νονται τα μικρόβια.

Βρέξτε τα χέρια σας με καθαρό τρεχούμενο νερό και 
σαπούνι

ΜΥΘΟΣ: Ο COVID-19 είναι όπως η εποχική γρίπη. 

ΜΥΘΟΣ: Τα αντιβιοτικά μπορούν να αποτρέψουν και να θεραπεύσουν  
τον COVID-19.

ΜΥΘΟΣ: Ο COVID-19 προσβάλει μόνο ηλικιωμένους ανθρώπους ή  
ανθρώπους που κατάγονται από την Ασία.

ΜΥΘΟΣ: Ο COVID-19 δεν μεταδίδεται σε ζεστά / κρύα κλίματα. 

ΜΥΘΟΣ: Ο COVID-19 είναι θανάσιμος στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Σαπουνίστε τα χέρια σας, τρίβοντάς τα μεταξύ τους

Σιγουρευτείτε πως έχετε πλύνει σωστά τα χέρια σας πλένοντας 
τα και ανάμεσα στα δάχτυλα αλλά και κάτω από τα νύχια. 

Τρίψτε τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα

Το πλύσιμο των χεριών σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα 
αφαιρεί περισσότερα μικρόβια από το πλύσιμο για μικρότερα 
χρονικά διστήματα.

Ξεπλύνετε καλά τα χέρια σας κάτω από καθαρό
τρεχούμενο νερό
Η βρωμιά, το λίπος και τα μικρόβια που ανασηκώνονται από το 
δέρμα, ενώ αφρίζουν, πρέπει να ξεπλυθούν απο τα χέρια. Το 
ξέπλυμα του σαπουνιού ελαχιστοποιεί επίσης τον ερεθισμό του 
δέρματος.

Στεγνώστε τα χέρια σας χρησιμοποιώντας καθαρή 
πετσέτα ή στεγνώστε με αέρα
Τα μικρόβια μπορούν να μεταφερθούν ευκολότερα προς και 
από βρεγμένα χέρια, επομένως, τα χέρια πρέπει να 
στεγνώνοναι.

 

Ο Δήμος Σαλαμίνας δεν είναι δημόσιο ίδρυμα υγείας. Οι οδηγίες δίνονται βάση των συστάσεων του Π.Ο.Υ. και 

του Ε.Ο.Δ.Υ. όπως δίνονται την 13 Μαρτίου 2020. Ενδέχεται να αλλάξουν καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.    

  ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

Τηλ: 213 2027300

Ο COVID-19 είναι ένας νέος ιός και οι πληροφορίες διαρκώς αλλά-
ζουν, όμως φαίνεται πως προς το παρόν, έχει μεγαλύτερο ποσοστό 
θνησιμότητας από τη γρίπη. Εμφανίζεται να είναι περισσότερο μετα-
δοτικός από τη γρίπη και δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο, ενώ για τη γρί-
πη υπάρχει.

Τα αντιβιωτικά δεν είναι δραστικά έναντι του COVID-19 ο οποίος εί-
ναι ένας ιός που δε βασίζεται σε βακτήρια.

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσβληθούν από τον COVID-19, 
αλλά οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι.

Ο COVID-19 μπορεί να μεταδωθεί και σε ζεστά και σε κρύα κλίματα.

Οι περισσότερες περιπτώσεις με COVID-19 είναι σχετικά ήπιων συ-
μπτωμάτων και οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν.

• Μοιραστείτε και διανείμετε αυτές τις 
βασικές οδηγίες προστασίας με τους 
συναδέλφους σας και τον περίγυρό 
σας.

• Οποιοσδήποτε νιώθει αδιάθετος ή έχει 
οπυρετό (από 38 C) να πάει σπίτι.

• Οποιοσδήποτε υπάρχει περίπτωση να 
έχει εκτεθεί στον COVID-19 να περιορι-
στεί στο σπίτι του.

• Αναρτήστε ενημερωτικές αφίσες και 
φυλλάδια σχετικά με τον COVID-19.

• Αποτρέψτε τις στενές επαφές, όπως οι 
χειραψίες.

• Η συνάντηση ή η εκδήλωση πραγματοποι-
είται σε μια περιοχή όπου υπάρχουν 
κρούσματα με COVID-19;

• Μπορεί να αντικατασταθεί με μια συνά-
ντηση on-line;

• Μπορεί να μειωθούν οι παρευρισκόμενοι;

• Οι επιφάνειες (γραφεία και τραπέζια) και 
αντικείμενα (τηλέφωνα, πληκτρολόγια) 
πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με απολυ-
μαντικό.

“With decisive, early action, we can slow

down the virus and prevent infections.”

Dr. Tedros

World Health Organization

Director-General
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