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Σηελ πόιε Wuhan, επαξρία Hubei, ζηελ Κίλα εκθαλίζηεθε ζπξξνή θξνπζκάησλ 
πλεπκνλίαο ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2019. Σηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2020 νη πγεηνλνκηθέο αξρέο 
ηεο Κίλαο αλαθνίλσζαλ όηη πξόθεηηαη γηα λέν ζηέιερνο θνξσλντνύ. Ο λένο θνξσλντόο 
SARS-CoV-2 πξνθαιεί ηε λόζν COVID-19. Ο λένο θνξσλντόο SARS-CoV-2 
κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ ζηαγνληδίσλ όηαλ ν αζζελήο βήρεη ή 
θηεξλίδεηαη. Η ινίκσμε από ην λέν θνξσλντό SARS-CoV-2 κπνξεί λα εθδεισζεί κε 
ππξεηό, βήρα, δύζπλνηα, θπλάγρε θαη κε πλεπκνλία. Οη θνξσλντνί είλαη κία νκάδα ηώλ 
πνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ 
άλζξσπν θαη ζηα δώα. Εθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ ινηκώμεσλ αλώηεξνπ 
αλαπλεπζηηθνύ ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη από θνξσλντνύο. 

Από ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2019 έσο ηηο 20 Μαΐνπ 2020 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 4789205 
εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα COVID-19, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 318789 
ζαλάησλ. Σύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε 
ζρέζε κε ηαμίδηα ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ. 

Φώξεο / πεξηνρέο πνπ αλέθεξαλ θξνύζκαηα COVID-19, ηηο ηειεπηαίεο 7 εκέξεο, 
14 Μαΐνπ έωο 20 Μαΐνπ 2020 

 

https://eody.gov.gr/category/covid-19/
https://eody.gov.gr/category/taksidiotikes_odigies/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid_20-05.png


Φώξεο/πεξηνρέο πνπ αλαθέξνπλ εξγαζηεξηαθά επηβεβαηωκέλα 
θξνύζκαηα COVID-19 θαη ζαλάηνπο έωο 20 Μαΐνπ 2020 

Πεγή : https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200520-covid-19-sitrep-121.pdf?sfvrsn=c4be2ec6_2 

  

Οδεγίεο 

Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε ζεσξείηαη πνιύ πςειόο. Σπληζηάηαη λα απνθύγεηε ην 
ηαμίδη, αλ δελ είλαη απνιύησο απαξαίηεην. Έσο ζήκεξα δελ ππάξρεη εκβόιην. 

Σπληζηάηαη ηζρπξά ε απνθπγή ηαμηδηώλ εληόο θαη εθηόο Ειιάδαο όιωλ ηωλ 
αηόκωλ πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ δειαδή άηνκα κε ειηθία 
άλω ηωλ 70 εηώλ ή νπνηαζδήπνηε ειηθίαο κε ππνθείκελα ζνβαξά ρξόληα 
λνζήκαηα (θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, λνζήκαηα ηνπ 
αλαπλεπζηηθνύ) θαη άηνκα κε αλνζνθαηαζηνιή. 

  

Αλ ηαμηδεύεηε ζπληζηάηαη : 

 Να πιέλεηε ζπρλά ηα ρέξηα ζαο κε λεξό θαη ζαπνύλη. 

 Να απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα δώα (δσληαλά ή λεθξά), ηηο αγνξέο δώσλ θαη ηα 
πξντόληα δσηθήο πξνέιεπζεο (όπσο κε καγεηξεκέλν θξέαο). 

 Να απνθύγεηε ηελ επαθή κε αζζελείο. 

  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ζαο ζπληζηάηαη : 

 Να αλαβάιεηε ην ηαμίδη ζαο ελώ έρεηε ζπκπηώκαηα (ππξεηό ή άιια 
ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό όπσο δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήρα). 

 Να θαιύπηεηε ην ζηόκα θαη ηε κύηε ζαο κε έλα ραξηνκάληηιν ή κε ην καλίθη (όρη 
κε ην ρέξη) όηαλ βήρεηε ή θηεξλίδεζηε. 

 Να απνθύγεηε ηελ επαθή κε άιια άηνκα ελώ έρεηε ζπκπηώκαηα (ππξεηό ή άιια 
ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό όπσο δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήρα). 

  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200520-covid-19-sitrep-121.pdf?sfvrsn=c4be2ec6_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200520-covid-19-sitrep-121.pdf?sfvrsn=c4be2ec6_2


Μεηά ηελ επηζηξνθή από νπνηνδήπνηε πξννξηζκό όινη νη ηαμηδηώηεο ηίζεληαη 
ζε ππνρξεωηηθό θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό γηα 14 εκέξεο. 

Σπληζηάηαη ζε όινπο ηνπο ηαμηδηώηεο πξηλ θαη κεηά ην ηαμίδη λα ελεκεξώλνληαη 
από ηνλ ΕΟΔΥ (1135, 210-5212054) γηα ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ θαη ηα απαξαίηεηα 
κέηξα πξνθύιαμεο. 

Τνλίδεηαη όηη, θαζώο ε επηδεκία εμειίζζεηαη, νη νδεγίεο ελδέρεηαη λα 
ηξνπνπνηεζνύλ. 

 


