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Κορωνοϊος 
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Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καθώς 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους , αποφυγή έκθεσης σε επαφή με κόσμο 

(εγγόνια ,κοινωνικές συναναστροφές) 

 

 

Οι ευπαθείς ομάδες είναι: 

 Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών.  

 Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους 

παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:  

• Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό 

άσθμα, πνευμονική ίνωση (όλοι θα πρέπει να είναι υπό 

καθημερινή φαρμακευτική αγωγή) 
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 • Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, 

καρδιακή ανεπάρκεια. 

 • Σακχαρώδη διαβήτη. 

 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό 

αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διάλυση). 

• Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C). 

 • Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα. 

 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες 

αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη θαλασσαιμία). 

 • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη). 

 • Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς 

οργάνου). 

 • Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων. 

• Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες 

και θηλάζουσες. 
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Συμπτώματα 

 

 

Αν εκδηλώσετε συμπτώματα 
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Σημαντική σημείωση, καλούμε αμέσως τον γιατρό μας, δεν 

λαμβάνουμε από μονοί μας φαρμακευτική αγωγή (αντιβίωση ) 

συστήνεται μονό Depon. 

Ο κορωνοϊος συνήθως εμφανίζει για αρκετές μέρες δέκατα, προτείνεται 

να μετράμε τη θερμοκρασία μας , πρωί βράδυ. 

Προσοχή!!! 

Αν εκδηλώσουμε συμπτώματα κορωνοϊου απομονωνόμαστε σε ένα 

δωμάτιο:  

 Απολυμαίνουμε με χλωρίνη. 

 Έχουμε ατομικά ειδή υγιεινής (πετσέτα , οδοντόκρεμα , 

οδοντόβουρτσα) . 

 Τα άπλυτα ρούχα τα βάζουμε σε ξεχωριστό μέρος και όχι 

στο καλάθι των άπλυτων με τα υπόλοιπα μελή της 

οικογενείας. 

 Αν απολυμάνουμε τους κοινοχρήστους χώρους. 
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Είναι σημαντικό να: 

 

Επίσης, να αναφέρουμε ότι η χρήση μάσκας καλό είναι να μην 

χρησιμοποιείται από άτομα τα οποία δεν νοσούν διότι έχουμε 

ελλείψεις σε άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται. 

Τα γάντια αν δεν ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά κάλο είναι να 

μην τα χρησιμοποιούμε και να πλένουμε τα χέρια μας. 

Παρακάτω υπάρχει ένα βίντεο για τα γάντια: 

https://www.youtube.com/watch?v=OosPj6nBLnQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OosPj6nBLnQ
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Σε κλειστούς χώρους όπως σουπερ μάρκετ, τράπεζες, μέσα μαζικής 

μεταφοράς  
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Πολύ σημαντικό…. 

 

 

Για να είμαστε υγιείς 

Και 

Για να μειωθεί η πανδημία!!!! 

Μένουμε Σπίτι και περνάμε τον χρόνο μας δημιουργικά με 

αγαπημένα άτομα! 

Μένουμε Σπίτι για να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε φίλους συγγενείς 

σύντομα! 

 


