Υ ουργείο Υγείας

Νέος κοροναϊός
Στις

Δεκεμβρίου

αναφέρθηκαν ερι τώσεις μη διαγνωσμένης

ιογενούς νευμονίας α ό τις υ ηρεσίες υγειονομικής ερίθαλψης στην
όλη Γούχαν της Κίνας Η αιτία ε ιβεβαιώθηκε ότι είναι ένας νέος
κοροναϊός γνωστός ως ο Νέος κοροναϊός

ή

ο ο οίος δεν είχε

κατά το αρελθόν εμφανιστεί σε ανθρώ ους

Τι είναι ο Νέος κοροναϊός
Οι κοροναϊοί είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών ου μ ορεί να ροκαλέσουν
ασθένειες ου κυμαίνονται α ό το κοινό κρυολόγημα έως ιο σοβαρές
ανα νευστικές λοιμώξεις ό ως βρογχίτιδα

νευμονία ή σοβαρό οξύ

ανα νευστικό σύνδρομο
Ο Νέος κοροναϊός

ροκαλεί μια ανα νευστική λοίμωξη ου

εμφανίστηκε για ρώτη φορά στην ε αρχία Χουμ έι Γούχαν της Κίνας
Η ρώτη ιθανή ερί τωση της λοίμωξης στο Οντάριο ε ιβεβαιώθηκε στις
Ιανουαρίου
Για να μάθετε ερισσότερα για τον Νέο κοροναϊό

ε ισκεφθείτε τη

διεύθυνση

Ποια είναι τα συμ τώματα
Τα συμ τώματα κυμαίνονται α ό ή ια ό ως η γρί η και άλλες κοινές
ανα νευστικές λοιμώξεων έως σοβαρά και ενδέχεται να εριλαμβάνουν τα
εξής
•

υρετός

•

βήχας

•

δυσκολία ανα νοής

Οι ε ι λοκές του Νέου κοροναϊού

μ ορεί να εριλαμβάνουν σοβαρές

αθήσεις ό ως νευμονία ή νεφρική ανε άρκεια και σε κά οιες
ερι τώσεις θάνατο
Αν τα συμ τώματά σας είναι χειρότερα α ό αυτά του κοινού κρυολογήματος
χ

υρετός βήχας δυσκολία ανα νοής και έχετε ταξιδέψει σε ληγείσα

εριοχή εντός

ημερών α ό την εμφάνιση των συμ τωμάτων καλέστε την

υ ηρεσία

στο

ή ε ικοινωνήστε με την

το ική σας ομάδα δημόσιας υγείας
Φροντίστε
να αναφέρετε τα συμ τώματα και το ιστορικό ταξιδιών σας
συμ εριλαμβανομένων των χωρών ου έχετε ε ισκεφτεί
Αν ε ιστρέψετε α ό ληγείσα εριοχή μ ορεί να χρειαστεί να τεθείτε σε
αυτοα ομόνωση για

ημέρες Μ ορεί να έχετε εκτεθεί στον Νέο κοροναϊό

κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας συνε ώς σας συνιστούμε να
αραμείνετε στην οικία σας και να εριορίσετε την ε αφή σας με άλλα
άτομα ώστε να βοηθήσετε στην α οτρο ή της εραιτέρω εξά λωσης
Ε ικοινωνήστε με την το ική σας υ ηρεσία δημόσιας υγείας
για
συμβουλές
Αν χρειάζεστε άμεση ιατρική βοήθεια ρέ ει να καλέσετε το
αναφέρετε το ιστορικό ταξιδιών και τα συμ τώματά σας

και να

Πώς μεταδίδεται ο ιός
Οι κοροναϊοί μεταδίδονται κυρίως α ό άνθρω ο σε άνθρω ο μέσω της
κοντινής ε αφής

χ στο σ ίτι τον χώρο εργασίας ή ένα κέντρο υγείας

Για τις τρέχουσες ληγείσες εριοχές ανατρέξτε στη διεύθυνση

Πώς μ ορώ να ροστατευτώ α ό τον Νέο
κοροναϊό
Δεν υ άρχει διαθέσιμο εμβόλιο για ροστασία έναντι του Νέου κοροναϊού

Υ άρχουν καθημερινές συνήθειες ου μ ορούν να βοηθήσουν στην α οτρο ή
εξά λωσης των μικροβίων ου ροκαλούν ανα νευστικές αθήσεις Κάντε τα
εξής καθημερινά ροκειμένου να μειώσετε την έκθεση στον ιό και να
ροστατέψετε την υγεία σας
•

να λένετε τα χέρια σας συχνά με σα ούνι και νερό ή α ολυμαντικό
χεριών με οινό νευμα

•

να φταρνίζεστε και να βήχετε στον αγκώνα σας

•

να α οφεύγετε το άγγιγμα των ματιών της μύτης ή του στόματός σας

•

να α οφεύγετε την ε αφή με άρρωστα άτομα

•

να μένετε στο σ ίτι σας αν αρρωστήσετε

Αν ταξιδέψετε σε εριοχή ό ου έχουν εμφανιστεί ερι τώσεις του
κοροναϊού φροντίστε να α οφύγετε τα εξής
•

εριοχές υψηλού κινδύνου ό ως φάρμες αγορές ζωντανών ζώων και
σφαγεία

•

ε αφή με ζώα ζωντανά ή νεκρά ό ως χοίροι κοτό ουλα

ά ιες και

άγρια τηνά
•

ε ιφάνειες με εριττώματα ή εκκρίματα ζώων

Μ ορώ να λάβω θερα εία για τον Νέο κοροναϊό
Δεν υ άρχει καμία συγκεκριμένη θερα εία για τους κοροναϊούς ούτε
εμβόλιο ου να ροστατεύει ενάντια των κοροναϊών Τα ερισσότερα άτομα

με ασθένειες ου οφείλονται σε κοινούς ανθρώ ινους κοροναϊούς
αναρρώνουν α ό μόνα τους
Πρέ ει
•

να ίνετε ολλά υγρά

•

να ξεκουράζεστε και να κοιμάστε όσο το δυνατόν ερισσότερο

•

να χρησιμο οιείτε υγραντήρα ή να κάνετε ζεστά ντους για
ανακούφιση του ονόλαιμου ή του βήχα

Τι να κάνω αν αρρωστήσω κατά τη διάρκεια
ενός ταξιδιού ή μετά την ε ιστροφή μου
Αν αρρωστήσετε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού ή μετά την ε ιστροφή σας
α οφύγετε την ε αφή με άλλα άτομα και καλέστε την υ ηρεσία
στο
δημόσιας υγείας

ή ε ικοινωνήστε με την το ική σας ομάδα
Αναφέρετε

•

τα συμ τώματά σας

•

την εριοχή ό ου ταξιδέψατε ή μείνατε

•

αν ήρθατε σε άμεση ε αφή με ζώα

χ ε ισκεφτήκατε αγορά ζωντανών

ζώων ή σε στενή ε αφή με ένα άρρωστο άτομο
Αν νιώθετε άρρωστοι κατά τη διάρκεια της τήσης ε ιστροφής ή κατά την
άφιξή σας στον Καναδά ενημερώστε τους αεροσυνοδούς ή το ροσω ικό της
υ ηρεσίας συνοριακών υ ηρεσιών του Καναδά

Ενημερωθείτε για τις ταξιδιωτικές οδηγίες ου σχετίζονται με τον Νέο
κοροναϊό

στη διεύθυνση

Τι ρέ ει να κάνω αν
φορέας του ιού

ιστεύω ότι είμαι

Αν εμφανίσετε συμ τώματα του νέου κοροναϊού

καλέστε την υ ηρεσία

για ιατρικές συμβουλές στο

ή

ε ικοινωνήστε με την το ική σας ομάδα δημόσιας υγείας

Φροντίστε να αναφέρετε τα συμ τώματα και το ιστορικό ταξιδιών σας
συμ εριλαμβανομένων των χωρών ου έχετε ε ισκεφτεί
Αν χρειάζεστε άμεση ιατρική βοήθεια καλέστε το
ιστορικό ταξιδιών και τα συμ τώματά σας

και αναφέρετε το

