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ΧΡΗΣΙΜΕΣ πρακτικές 
συµβουλές προς 
τους γονείς για την 
προστασία των παιδιών 
τους από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού εξέδωσε 
πρόσφατα η Unicef.
 
 Ειδοποιήστε τον 

γιατρό σας, όσο το 
δυνατόν νωρίτερα, 
σε περίπτωση που 
το παιδί σας ή εσείς 
παρουσιάσετε 
συµπτώµατα όπως 
πυρετό, βήχα, 
δύσπνοια.

 Αποφύγετε την 
επαφή οποιουδήποτε 
έχει κρυολόγηµα ή 
συµπτώµατα γρίπης µε 
το παιδί σας.

 Αν το παιδί σας δεν 
εµφανίζει συµπτώµατα 
και αν οι αρµόδιες 
Αρχές δεν έχουν 
ανακοινώσει το κλείσιµο 
του σχολείου, µην 
κρατήσετε το παιδί σας 
µακριά από το σχολείο, 
τονίζοντάς του ωστόσο 
πόσο σηµαντική είναι η 
ατοµική του υγιεινή.
 
 Ο θηλασµός των 

µωρών είναι ασφαλής 
ακόµα και από 
µητέρες που νοσούν, 
αρκεί να λαµβάνουν 
προφυλάξεις, όπως 
να φορούν µάσκα 
κατά τη διάρκεια του 
θηλασµού.
 
 Σε περίπτωση 

ταξιδιού, αποφύγετε 
να επισκεφθείτε 
µε το παιδί σας 
πληττόµενες περιοχές. 
Χρησιµοποιήστε 
απολυµαντικά 
µαντιλάκια για 
τον καθαρισµό 
των µπράτσων 
στις καρέκλες στα 
αεροπλάνα και των 
πόµολων και των 
τηλεκοντρόλ στα 
ξενοδοχεία.
 
 Τηρήστε επιµελώς το 

χρονοδιάγραµµα των 
προγραµµατισµένων 
εµβολιασµών για το 
παιδί σας, καθώς η 
προστασία του από 
όλες τις ασθένειες 
είναι σηµαντική για τη 
γενικότερη καλή υγεία 
του οργανισµού του. 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΤΗΣ UNICEF

7 Πόσο καιρό παραμένει ο ιός στις επιφάνειες; Τι μπορούμε να κάνουμε για 
να προστατευτούμε;

∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κορωνοϊός µπορεί να µεταδοθεί από µαλακές επιφά-
νειες, όπως υφάσµατα και χαλιά. Είναι πιθανό ο ιός να µεταδίδεται µέσω σκληρών 
επιφανειών που τις ακουµπάµε συχνά όπως πόµολα πόρτας, κουµπιά ανελκυστή-
ρα. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει κάποιος ασθενής ή φορέας του ιού να τις έχει ακου-
µπήσει, αφού έχει φταρνιστεί ή βήξει στο χέρι του ή έχει τρίψει τα µάτια του. Σύµ-
φωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η επιβίωση των ιικών σωµατιδίων στις 
σκληρές επιφάνειες δεν ξεπερνά τις µερικές ώρες. Σύµφωνα µε δηµοσίευση στο 
περιοδικό «Journal of the American Medical Association» (Ong SWX et al. JAMA. 
March 4, 2020. doi:10.1001/jama.2020.3227), τα ιικά σωµατίδια µπορούν να ανι-
χνευτούν σε επιφάνειες των δωµατίων ασθενών, ωστόσο τα µέτρα απολύµανσης 
φάνηκαν αποτελεσµατικά.

8 Τι προβλέπει ένα σενάριο πανδημίας, για το οποίο μιλούν οι επιστήμονες; Υ-
πάρχει περίπτωση ο ιός να γίνει ενδημικός;

Ο όρος πανδηµία (παν+δήµος) ορίζεται ως η εξάπλωση ενός νέου παθογόνου πα-
ράγοντα ο οποίος µεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο ανά την υφήλιο, 
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ). Ο όρος δεν αναφέρεται στη 
σοβαρότητα των κρουσµάτων ή στη θνητότητα. Επίσης, στην περίπτωση της παν-
δηµίας υπάρχουν και αυτοτροφοδοτούµενες αλυσίδες µετάδοσης, όπου τα κρού-
σµατα δεν έχουν έρθει σε επαφή µε άλλα γνωστά κρούσµατα. Λαµβάνοντας υπό-
ψη όλα τα δεδοµένα, ο ΠΟΥ δεν έχει κηρύξει πανδηµία, ωστόσο σηµειώνει ότι δεν 
βρισκόµαστε µακριά από αυτό το σηµείο. Ο ιός υπάρχει περίπτωση να γίνει ενδη-
µικός και να παρουσιάζει ακόµα και εποχική διακύµανση, αλλά θα πρέπει να βρι-
σκόµαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και να παρακολουθούµε τη συµπεριφορά του 
νέου κορωνοϊού.

9 Ποια είναι τα ποσοστά θνητότητας και ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου;
Με βάση τα δεδοµένα σχετικά µε τα καταγεγραµµένα κρούσµατα που έχου-

µε έως σήµερα, η θνητότητα υπολογίζεται στο 3%. Ωστόσο το ποσοστό είναι χα-
µηλότερο, δεδοµένου ότι πολλοί ολιγοσυµπτωµατικοί ασθενείς ή ασυµπτωµατι-
κοί φορείς δεν θα αναζητήσουν ιατρική φροντίδα και δεν θα διαγνωστούν. Ως εκ 
τούτου προβλέπεται ότι η θνητότητα από τον ιό αυτό µπορεί να είναι όσο και αυ-

τής του ιού της γρίπης, δηλαδή γύρω στο 
0,1%. Στις οµάδες υψηλού κινδύνου περι-
λαµβάνονται ασθενείς µε χρόνια προβλήµα-
τα υγείας, καρδιαγγειακά και αναπνευστικά 
νοσήµατα, σακχαρώδη διαβήτη, κακοήθει-
ες (συµπαγή νεοπλάσµατα και αιµατολογι-
κές νεοπλασίες) και όσους λαµβάνουν ανο-
σοκατασταλτική θεραπεία και βρίσκονται σε 
ανοσοκαταστολή.

10 Από τη στιγμή που οι κορωνοϊοί α-
νιχνεύονται στο αίμα των ασθενών, 

είναι ασφαλείς οι μεταγγίσεις αίματος; Πι-
στεύετε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα;
Σύµφωνα µε τον Αµερικανικό Οργανισµό 
Φαρµάκων και το Κέντρο Ελέγχου Νοση-
µάτων των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, 
δεν υπάρχουν στοιχεία που να συσχετίζουν 
τη µετάδοση του νέου κορωνοϊού µέσω µε-
ταγγίσεων αίµατος. Ωστόσο, συνιστάται όλοι 
όσοι έχουν έρθει σε επαφή µε πιθανό κρού-
σµα να αποφεύγουν την αιµοδοσία για 21 
ηµέρες µετά την έκθεση και όσοι ασθενείς έ-
χουν ιαθεί θα πρέπει να αποφεύγουν την αι-
µοδοσία για 28 ηµέρες µετά την αποδροµή 
των συµπτωµάτων και την ολοκλήρωση της 
θεραπευτικής αγωγής. Το Εθνικό Κέντρο Αι-
µοδοσίας (EKEA) συνιστά ψυχραιµία και κα-
λεί τους πολίτες να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν. To EKEA καλεί επίσης τις Νοσοκοµει-
ακές Υπηρεσίες Αιµοδοσίας και τους Συλλό-
γους και Οµάδες Εθελοντών Αιµοδοτών να 
οργανώσουν εξορµήσεις εθελοντικής αιµο-
δοσίας εκτός νοσοκοµείων, όπως συνιστά και 
ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας.

11Η άνοδος της θερμοκρασίας επηρεά-
ζει τη διασπορά του ιού; Το καλοκαί-

ρι θα σταματήσει η μετάδοσή του;
Η ζέστη και η υγρασία του καλοκαιριού ε-
κτιµάται ότι µειώνουν τόσο τον χρόνο ηµί-
σειας ζωής όσο και την ευκολία µετάδοσης 
του κορωνοϊού, κατά αναλογία µε τον ιό της 
γρίπης. Ωστόσο, δεν έχουν δηµοσιευτεί µε-
λέτες που να αφορούν αποκλειστικά τους 
κορωνοϊούς και ειδικότερα τον COVID-19. 
Ο συγχρωτισµός σε κλειστούς χώρους τον 
χειµώνα σαφώς και συµβάλλει στην ευκο-
λότερη µετάδοση των ιογενών λοιµώξεων. 
Επιπλέον, το καλοκαίρι τα σχολεία παραµέ-
νουν κλειστά και έτσι µειώνεται η µετάδοση 
λοιµώξεων µέσω αυτής της ηλικιακής οµά-
δας. Βέβαια, δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς 
εάν τα παιδιά µολύνονται δυσκολότερα α-
πό τον COVID-19, οπότε και το κλείσιµο των 
σχολείων δεν θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο 
στην αλυσίδα µετάδοσης. Ή αν είναι ασυ-
µπτωµατικοί ή ολιγοσυµπτωµατικοί φορείς, 
οπότε το κλείσιµο των σχολείων θα συµβά-
λει ουσιαστικά στην αντιµετώπιση της µετά-
δοσης. Θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί 
ως προς τη συµπεριφορά του COVID-19 και 
να µην επαναπαυθούµε στη βελτίωση του 
καιρού και στις κλιµατικές συνθήκες για την 
ανάσχεση της επιδηµίας.

12 Πόσο σημαντικό είναι να παραμεί-
νει ισχυρό το ανοσοποιητικό μας 

σύστημα και τι μπορούμε να κάνουμε για 
να το πετύχουμε αυτό;
Είναι σηµαντικό να παραµείνει ισχυρό το α-
νοσοποιητικό µας σύστηµα. Τόσο η διατρο-
φή όσο και η φυσική δραστηριότητα επηρε-
άζουν µε άµεσους και έµµεσους τρόπους τη 
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος. 
Ενα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστηµα είναι εξ 
ορισµού καλύτερα θωρακισµένο έναντι σε 
µια πιθανή λοίµωξη από τον νέο κορωνοϊό 
και εν γένει από όλες τις ιογενείς λοιµώξεις. 
Παράλληλα, δεν θα πρέπει να λησµονούµε 
τη σηµασία τήρησης των κανόνων ατοµικής 
υγιεινής, όπως αναφέραµε προηγουµένως.


