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Δελτίο Τύπου 

 

Νεότερη ενημέρωση των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 

για τον κορονοϊό 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας και της 

ταξιδιωτικής οδηγίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας σχετικά με 

την εξελισσόμενη επιδημία από τον νέο κορονοϊό 2019-CoV στην πόλη Wuhan, 

Επαρχία Hubei, Κίνα, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας θα ήθελαν να ενημερώσουν το κοινό που εξακολουθεί 

να προγραμματίζει ταξίδι προς Κίνα και ειδικότερα στην πόλη Wuhan της 

Επαρχίας Hubei για τα ακόλουθα: 

• Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου 

Νοσημάτων (ECDC), ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη θεωρείται μέτριος.  

• Συνιστάται να αποφύγετε το ταξίδι προς την πόλη Wuhan της Επαρχίας 

Hubei αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.  

• Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο κατά του ιού. 

 

Οι πολίτες που επισκέπτονται την πόλη Wuhan προτρέπονται όπως: 

• Πλένουν συχνά τα χέρια τους με ζεστό νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 

20 δευτερόλεπτα. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα να χρησιμοποιούνται 

αλκοολούχα αντισηπτικά.  

• Καλύπτουν το στόμα και τη μύτη με χαρτομάντηλο ή με το μανίκι (όχι με 

το χέρι) σε βήχα ή φτάρνισμα. Σε περίπτωση χρήσης χαρτομάντηλου 

συστήνεται η άμεση απόρριψή του και πλύσιμο των χεριών με ζεστό 

νερό και σαπούνι. 

• Αποφεύγουν την επαφή με τα ζώα (ζωντανά ή νεκρά) και εκκρίσεις τους. 

• Αποφεύγουν την αγορά ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης (όπως 

μη μαγειρεμένο κρέας).  

• Αποφεύγουν την επαφή με ασθενείς ειδικά αν παρουσιάζουν 

συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή δύσπνοια.  
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• Παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας τους και αναζητούν ιατρική 

βοήθεια εάν εκδηλώσουν συμπτώματα όπως βήχα, πυρετό ή δύσπνοια, 

αποφεύγοντας περαιτέρω μετακινήσεις και ταξίδια. 

 

Μετά την επιστροφή από ταξίδι στην Κίνα και ειδικότερα από την πόλη Wuhan 

συνιστάται στους πολίτες να παρακολουθούν την υγεία τους για τις επόμενες 

14 ημέρες. 

 

Αν εμφανίσουν συμπτώματα, όπως πυρετό ή άλλα συμπτώματα του 

αναπνευστικού όπως δυσκολία στην αναπνοή ή βήχα, από τη μέρα επιστροφής 

τους μέχρι και 14 ημέρες μετά, να παραμείνουν στο σπίτι και να αναζητήσουν 

άμεσα ιατρική φροντίδα, αναφέροντας το πρόσφατο ταξίδι τους στον 

Προσωπικό τους Ιατρό ή στη Μονάδα Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών 

Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας στα τηλέφωνα 22605601, 22605659 ή 

στον 24ωρο αριθμό 22887171 του Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων. 
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