Κορωνοϊός – Τι πρέπει να γνωρίζοσμε για να
προζηαηεσηούμε;

Τι είναι η νέα επιδημία ηοσ κορωνοιού;
Η επηδεκία ηνπ λένπ ζηειέρνπο θνξσλνηνύ 2019 (COVID-19) πνπ πξνθαιεί λόζν
ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζε πνιιέο ρώξεο παγθνζκίσο. Τν
ζηέιερνο απηό ηνπ θνξσλντνύ είλαη θαηλνύξην θαη δελ είρε αληρλεπζεί πξηλ από ηελ
πξόζθαηε επηδεκία ζηελ πεξηνρή Wuhan ζηελ Κίλα, ην Δεθέκβξην ηνπ 2019.

Πόζο επικίνδσνος είναι ο νέος κορωνοϊός;
Όπσο θαη κε ηηο άιιεο αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο, ε ινίκσμε από ηνλ λέν θνξσλντό
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ήπηα ζπκπηώκαηα, όπσο θαηαξξνή, πνλόιαηκν, ππξεηό θαη
βήρα. Οξηζκέλνη άλζξσπνη κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζνβαξέο εθδειώζεηο, όπσο
πλεπκνλία ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. Σπάληα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζάλαην.
Ηιηθησκέλνη θαη άηνκα κε ππνθείκελα λνζήκαηα (όπσο ζαθραξώδε δηαβήηε θαη
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα) είλαη πεξηζζόηεξν επάισηνη ζηελ εκθάληζε ζνβαξήο
λόζνπ.

Ποια είναι ηα ζσμπηώμαηα;
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Πώς μεηαδίδεηαι;
Μεηαδίδεηαι από άνθρωπο ζε άνθρωπο κσρίως μέζω ηοσ αναπνεσζηικού με
ζηαγονίδια από ηο θηέρνιζμα, ηο βήτα ή ηην εκπνοή.

Τι κάνοσμε για να προζηαηεσηούμε;
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Τι μέηρα λαμβάνονηαι ζε ένα καηάζηημα
σγειονομικού ενδιαθέρονηος για ηην
προζηαζία ηοσ κοινού;

 Αεξίδνπκε ηαθηηθά όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
 Επηβάιιεηαη θαιόο θαζαξηζκόο θαζώο θαη επάιεηςε κε αιθννινύρν δηάιπκα
επηθαλεηώλ όπσο πόκνια, ηξαπέδηα, θνπκπηά αζαλζέξ, επηθάλεηεο ηεο
ηνπαιέηαο θ.ι.π., ηδίσο αλ νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλεο κε βηνινγηθά πγξά.
 Καζαξίδνπκε κε αιθννινύρν δηάιπκα ηα ηξαπέδηα θαηά ηελ ελαιιαγή ησλ
πειαηώλ.
 Εάλ θάπνην άηνκν από ην πξνζσπηθό είλαη άξξσζην ζπζηήλνπκε παξακνλή
θαη’ νίθνλ κέρξη ύθεζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ.
 Να ηεξνύληαη απζηεξά νη θαλόλεο αηνκηθήο πγηεηλήο από ην πξνζσπηθό.
 Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ρξεζηκνπνηεί πάληα γάληηα ηα νπνία απνξξίπηεη
ζε θάδν απνξξηκκάησλ κε ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπ.

