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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

∆
εν κάνει διακρίσεις, δεν περιορίζεται από 
τις κλιµατικές συνθήκες, δεν γνωρίζει σύ-
νορα, αλλά δεν είναι και ανίκητος. Αξι-

οποιώντας τις πλέον πρόσφατες δηµοσιεύσεις 
σε επιστηµονικά περιοδικά, ανακοινώσεις εθνι-
κών οργανισµών υγείας, ακαδηµαϊκές έρευνες, 
αλλά και τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Υγείας, η Realnews παρουσιάζει είκοσι 
απαντήσεις σε καθηµερινές απορίες που αφο-
ρούν την ανθεκτικότητα του κορωνοϊού, αλλά 
και τους επιβεβαιωµένους τρόπους προστασί-
ας από την πανδηµία.   

1 Τι κάνετε αν εµφανίσετε συµπτώµατα κο-
ρωνοϊού;

Βήχας, πυρετός και δύσπνοια πρέπει να λει-
τουργήσουν ως «καµπανάκι». Ειδοποιήστε τον 
γιατρό σας, παρακολουθήστε προσεκτικά την 
εξέλιξη των συµπτωµάτων, σε καθηµερινή βά-
ση και, βέβαια, µείνετε σπίτι.

2 Υπάρχουν και άλλα συµπτώµατα;
Η αίσθηση του κρύου, το γνωστό ρίγος που 

αισθανόµαστε όταν αρρωσταίνουµε. Ελέγξτε 
την εσωτερική θερµοκρασία του σπιτιού σας 
και συµπεριφερθείτε σαν να έχετε αρρωστήσει, 
προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργει-
ες, στις οποίες περιλαµβάνεται και η αυστηρή 
παραµονή στην οικία σας. 

3 Πώς προστατεύεστε εάν ζείτε µαζί µε πι-
θανό φορέα του κορωνοϊού;

Εάν ένα µέλος ενός νοικοκυριού εµφανίσει συ-
µπτώµατα κορωνοϊού και τεθεί σε κατ’ οίκον 
περιορισµό για 14 ηµέρες, τότε το ίδιο πρέπει 
να κάνουν και όλα τα µέλη του ίδιου νοικοκυ-
ριού, ανεξάρτητα αν εµφανίζουν συµπτώµατα 
ή όχι. Αποφύγετε όλες τις πιθανές επαφές, µην 
αγγίζετε τα ίδια αντικείµενα και τις επιφάνειες 
και κοιµηθείτε σε διαφορετικά υπνοδωµάτια. 

4 Πώς πρέπει να χρησιµοποιούµε τα µπά-
νια και τις τουαλέτες;

Ερευνες στη Σιγκαπούρη, στη Βρετανία και στις 
ΗΠΑ αποδεικνύουν την παρουσία του κορωνοϊ-
ού σε νιπτήρες, τουαλέτες και πετσέτες που χρη-
σιµοποιήθηκαν από φορείς του COVID-19. Απο-
λυµαίνετε σχολαστικά το µπάνιο µετά από κάθε 
χρήση και χρησιµοποιείτε διαφορετικές πετσέτες. 

5 Ποια άτοµα που δεν ζουν στο ίδιο σπίτι µε 
πιθανό φορέα κορωνοϊού πρέπει να ακο-

λουθήσουν µέτρα αυτοπεριορισµού;
Σύµφωνα µε την έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο 
επιστηµονικό περιοδικό «The Lancet», αν εργά-

ζεστε στον ίδιο χώρο µε άτοµο που είναι απο-
δεδειγµένα φορέας κορωνοϊού, τότε συνιστά-
ται να παραµείνετε σε κατ’ οίκον περιορισµό 
για 14 ηµέρες. ∆εν συνιστάται ο αυτοπεριορι-
σµός εάν έχετε απλά βρεθεί στον ίδιο χώρο για 
λίγη ώρα µε έναν φορέα. 

6 Πότε φοράµε µάσκα;
Η χρήση µάσκας συνιστάται µόνο όταν: 

 Εχετε καταρροή, βήχετε ή φτερνίζεστε.
 Φροντίζετε ή ζείτε µαζί µε άτοµο που έχει συ-

µπτώµατα κορωνοϊού. 
∆εν συνιστάται όταν:

 Απλά κυκλοφορείτε στον δρόµο.
 Ερχεστε σε επαφή µε αντικείµενα ή επιφάνει-

ες όπου ενδεχοµένως να έχουν επικαθίσει στα-
γονίδια φορέων κορωνοϊού.

 Τη φοράτε χωρίς να έχετε πλύνει επιµελώς 
τα χέρια και το πρόσωπό σας. 

7 Οι καπνιστές ανήκουν στις οµάδες υψη-
λού κινδύνου;

Ο οδηγός του λεωφορείου των ταξιδιωτών από 
τη δυτική Ελλάδα στους Αγίους Τόπους ήταν 
ένας 38χρονος Ισραηλινός. Οπως αναφέρει 
η εφηµερίδα «Times of Israel», παρότι ηλικί-
ας κάτω των 40 ετών, ο άνθρωπος που µολύν-
θηκε από τους Ελληνες αποτελεί µία από τις λι-
γοστές περιπτώσεις που αντιµετωπίζονται ως 
εξαιρετικά σοβαρές, µεταξύ των κρουσµάτων 
του κορωνοϊού στο Ισραήλ. Η κρισιµότητα της 
κατάστασης της υγείας του 38χρονου οφείλε-
ται στο γεγονός ότι είναι καπνιστής. Παράλλη-
λα, στην Κίνα το 50% των ανδρών είναι καπνι-
στές, εν αντιθέσει µε τις γυναίκες, που καπνί-
ζουν σε ποσοστό µόλις 2%. Αυτή είναι µία από 
τις αιτίες που οι άνδρες ασθενείς του κορωνο-
ϊού στην Κίνα έχουν πολύ µεγαλύτερο ρυθµό 
θνησιµότητας σε σχέση µε τις γυναίκες. Συνε-
πώς, ο κίνδυνος που αντιµετωπίζουν οι καπνι-
στές είναι µεγαλύτερος.

8 Είναι σίγουρο ότι οι νέοι και υγιείς οργα-
νισµοί δεν εµφανίζουν τα συµπτώµατα 

του κορωνοϊού;
Στις 21 Φεβρουαρίου ένας µαραθωνοδρόµος, 
38 ετών, εισήχθη µε πνευµονία σε νοσοκοµείο 
του Μιλάνου. Η ζωή του διέφυγε τον κίνδυνο 
µόλις την περασµένη ∆ευτέρα, µετά από περί-
που τρεις εβδοµάδες νοσηλείας. Σύµφωνα µε 
τους ερευνητές του τµήµατος Επιδηµιολογίας 
στο ιταλικό Πανεπιστήµιο του Μπέργκαµο, αυ-
τή η περίπτωση δείχνει από µόνη της ότι ο κο-
ρωνοϊός µπορεί να απειλήσει ακόµα και νεα-
ρούς αθλητές, ανθρώπους που θεωρείται ότι 
δεν έχουν καµία σχέση µε τις οµάδες αυξηµέ-
νου κινδύνου. 

9 Μπορεί η επιδηµία του κορωνοϊού να έχει 
ξεσπάσει εδώ και αρκετό καιρό στην Ευ-

ρώπη, χωρίς να το έχουµε αντιληφθεί;
Το πρώτο κρούσµα στην Ευρώπη (ένας έµπο-
ρος κρασιού που είχε επισκεφθεί την Κίνα) κα-
ταγράφηκε επισήµως στο Μπορντό της Γαλλί-
ας, στις 24 Ιανουαρίου. Την ίδια ακριβώς ηµέ-
ρα, άλλα δύο κρούσµατα καταγράφηκαν στο 
Παρίσι. Ως εκ τούτου, Γάλλοι επιστήµονες θε-
ωρούν ότι ο κορωνοϊός «επισκέφθηκε» την Ευ-
ρώπη τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες νωρί-
τερα, δηλαδή λίγο µετά τα Χριστούγεννα, µέ-
σα στον ∆εκέµβριο του 2019. 

10 To καλοκαίρι θα «σκοτώσει» τον κο-
ρωνοϊό;

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου καταγράφηκε το πρώ-
το κρούσµα στην Μπαντζούλ της Γκάµπια. Εκεί-
νη την ηµέρα στην πρωτεύουσα της αφρικα-
νικής χώρας η θερµοκρασία κυµαινόταν από 
23 έως και 31 βαθµούς Κελσίου. Παράλληλα, 
απόρρητο πόρισµα του Βρετανικού Εθνικού 
Οργανισµού Υγείας, που αποκάλυψε η εφη-
µερίδα «Guardian», τονίζει ότι η επιδηµία εν-
δέχεται να παραµείνει ζωντανή µέχρι και την 
άνοιξη του 2021. Η πραγµατικότητα είναι ότι 
κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει η πανδηµία. 

11 Γιατί είναι σηµαντικό να µην κολλή-
σουν οι ηλικιωµένοι;

Στην Ιταλία το µεγαλύτερο ποσοστό θνησιµό-

Στις 13 Μαρτίου, το επιστηµονικό περιοδικό «The Lancet» δηµοσίευσε 
έρευνα για τη µεταδοτικότητα του κορωνοϊού, βασισµένη στο πρώτο 
κρούσµα που καταγράφηκε στις ΗΠΑ. Ερευνώντας την επαφή του 
πρώτου φορέα µε 372 διαφορετικά άτοµα, οι ερευνητές διαχώρισαν
τις επαφές σε υψηλού, µεσαίου και χαµηλού ρίσκου, συνιστώντας και 
τα µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνουµε.  
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ΜETΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Να επισκεφθείτε το ίδιο κατάστηµα, 
να περπατήσετε δίπλα ή ακόµα και 
να παραµείνατε στον ίδιο χώρο αναµονής 

Πηγή: «First known person-to-person transmission of severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the USA», «The Lancet», 13 Μαρτίου

Βαθµός έκθεσης

Βαθµός έκθεσης

Βαθµός έκθεσης

ΜETΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜETΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συµβίωση µε φορέα του COVID-19

Σύζυγος, σύντροφος, µέλη ίδιου νοικοκυριού, 
συγκάτοικοι, ιατροί και νοσηλευτές φορέων 

Κατ’ οίκον περιορισµός για 14 ηµέρες
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Παρακολούθηση συµπτωµάτων 
για τουλάχιστον 14 ηµέρες
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Συγχρωτισµός µε φορέα COVID-19

Ατοµα που επισκέφθηκαν το σπίτι σας 
ή µε τα οποία εργάζεστε στον ίδιο χώρο

Παραµονή στον ίδιο εσωτερικό χώρο για µικρό χρονικό διάστηµα
(έως 2 ώρες) µε φορέα COVID-19 
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Απλή παρακολούθηση 
τυχόν συµπτωµάτων για 14 ηµέρες

Οδηγός 
προστασίας

για τ ην 
επιδηµία

20 ερωτήσεις-απαντήσεις µε όλα όσα πρέπει 
να γνωρίζουν οι υγιείς και οι νοσούντες 

για τον επικίνδυνο ιό

τητας αφορά ανθρώπους ηλικίας από 90 ετών 
και άνω, που πεθαίνουν σε ποσοστό 22,7% αν 
κολλήσουν από κορωνοϊό. Ακολουθεί η ηλικι-
ακή οµάδα 80-89 ετών (19,7%) και η οµάδα 
70-79 ετών (12,5%). ∆ηλαδή, το 54,9% όλων 
των θανάτων από κορωνοϊό στην Ιταλία αφο-
ρά άτοµα από 70 ετών και άνω. 

12 Οι παχύσαρκοι είναι πιο ευάλωτοι;
Στις ΗΠΑ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

φορείς κορωνοϊού ηλικίας από 30 έως 50 ετών, 
που έχουν εµφανίσει σοβαρά συµπτώµατα, 
έπασχαν από υποκείµενα νοσήµατα σε ποσο-
στό έως και 98%. Εκτός του διαβήτη, των καρ-
διοπαθειών και των πνευµονοπαθειών, στις 
ΗΠΑ κατατάσσουν και τους παχύσαρκους µε-
ταξύ των ασθενών µε υποκείµενα νοσήµατα. 
Θεωρητικά οι παχύσαρκοι είναι πιο ευάλωτοι 
στον κορωνοϊό. 

13 Με ποια προϊόντα να απολυµαίνω τις 
επιφάνειες και τα αντικείµενα;

Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου του 
Μπέρκλεϊ, οποιοδήποτε κοινό και γνωστό κα-
θαριστικό µπορεί να αδρανοποιήσει τον κορω-
νοϊό. Τα εξαιρετικά δηµοφιλή πλέον απολυµα-
ντικά και αντισηπτικά υγρά είναι αποτελεσµα-
τικά µόνο αν έχουν περιεκτικότητα σε αιθανό-
λη σε ποσοστό περίπου 70%. Επίσης, το σα-
πούνι και το νερό είναι εξίσου αποτελεσµατι-
κά, όπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Οσο 


