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Στην πόλη Wuhan, επαρχία Hubei, στην Κίνα εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων 
πνευμονίας στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Στις 9 Ιανουαρίου 2020 οι υγειονομικές αρχές της 
Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο στέλεχος κορωνοϊού. Ο νέος κορωνοϊός SARS-
CoV-2 προκαλεί τη νόσο COVID-19. Ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 μεταδίδεται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται. Η λοίμωξη 
από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 μπορεί να εκδηλωθεί με πυρετό, βήχα, δύσπνοια, 
κυνάγχη και με πνευμονία. Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν 
αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι 
περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να 
προκαλείται από κορωνοϊούς. 

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 14 Μαΐου 2020 αναφέρθηκαν συνολικά 4248389 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, συμπεριλαμβανομένων 294046 
θανάτων. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ δεν υπάρχουν περιορισμοί, προς το παρόν, σε σχέση με 
ταξίδια ή συστάσεις για έλεγχο στις πύλες εισόδου. 

Χώρες / περιοχές που ανέφεραν κρούσματα COVID-19, τις τελευταίες 7 ημέρες, 8 
Μαΐου έως 14 Μαΐου 2020 

 

https://eody.gov.gr/category/covid-19/
https://eody.gov.gr/category/taksidiotikes_odigies/
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Χώρες/περιοχές που αναφέρουν εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-
19 και θανάτους έως 14 Μαΐου 2020 

Show  entries 

Περιφέρεια 

Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ)  Χώρα/περιοχή  

Επιβεβαιωμένα 

κρούσματα  Θάνατοι  Μετάδοση  

Ευρώπη Μονακό 96 1 
Σποραδικά 

κρούσματα 

Νοτιοανατολική Ασία Μαλδίβες 955 4 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Ευρώπη Λετονία 951 19 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

Αμερική Μπαχάμες 93 11 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Ευρώπη Κόσοβο 919 29 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

Νοτιοανατολική Ασία Σρι Λάνκα 915 9 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Ευρώπη Κύπρος 905 17 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Αφρική Μαυριτανία 9 1 
Σποραδικά 

κρούσματα 

Ευρώπη Αλβανία 880 31 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Ανατολική Μεσόγειος Λίβανος 878 26 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Αμερική Παναμά 8616 249 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

Αφρική Νίγηρας 860 49 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

Αμερική Μπαρμπάντος 85 7 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Αμερική Νησιά Κέιμαν 85 1 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Δυτικού Ειρηνικού Κίνα 84464 4644 Συρροές 



Περιφέρεια 

Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ)  Χώρα/περιοχή  

Επιβεβαιωμένα 

κρούσματα  Θάνατοι  Μετάδοση  

κρουσμάτων 

Αφρική Γουινέα Μπισσάου 836 3 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

Ευρώπη Λιχτενστάιν 83 1 Εν αναμονή 

Ευρώπη Τσεχία 8269 290 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

Ευρώπη Νορβηγία 8158 229 Εν αναμονή 

Αμερική Κόστα Ρίκα 804 7 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Δυτικού Ειρηνικού 
Παπούα Νέα 

Γουινέα 
8 0 

Σποραδικά 

κρούσματα 

Νοτιοανατολική Ασία Ινδία 78003 2549 
Συρροές 

κρουσμάτων 

Αμερική Sint Maarten 78 15 
Σποραδικά 

κρούσματα 

Αφρική Μπουρκίνα Φάσο 773 51 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

Ευρώπη Ανδόρα 761 49 
Μετάδοση στην 

κοινότητα 

 
ΣΥΝΟΛΟ 4248389 294046 
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Πηγή : https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200514-
covid-19-sitrep-115.pdf?sfvrsn=3fce8d3c_4 

  

Οδηγίες 

Ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη θεωρείται πολύ υψηλός. Συνιστάται να αποφύγετε το ταξίδι, 
αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Έως σήμερα δεν υπάρχει εμβόλιο. 

Συνιστάται ισχυρά η αποφυγή ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας όλων των ατόμων 
που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου δηλαδή άτομα με ηλικία άνω των 70 
ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με υποκείμενα σοβαρά χρόνια νοσήματα 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200514-covid-19-sitrep-115.pdf?sfvrsn=3fce8d3c_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200514-covid-19-sitrep-115.pdf?sfvrsn=3fce8d3c_4


(καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, νοσήματα του αναπνευστικού) 
και άτομα με ανοσοκαταστολή. 

  

Αν ταξιδεύετε συνιστάται : 

 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 μαγειρεμένο κρέας). 

 Να αποφύγετε την επαφή με ασθενείς. 

  

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας 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 οποιοδήποτε προορισμό όλοι οι ταξιδιώτες τίθενται σε 
υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό για 14 ημέρες. 

Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες πριν και μετά το ταξίδι να ενημερώνονται από 
τον ΕΟΔΥ (1135, 210-5212054) για την εξέλιξη της νόσου και τα απαραίτητα μέτρα 
προφύλαξης. 

Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να 
τροποποιηθούν. 

 


