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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Α
ποδυναµωµένος από την ηλιακή ακτινοβολία και 
την υψηλή θερµοκρασία, ο SARS-CoV-2 θα πα-
ραµείνει και το καλοκαίρι στη χώρα µας. Μαθη-

µατικό µοντέλο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης, σε συνεργασία µε ιταλικά Πανεπιστήµια, έδει-
ξε ότι, όταν η θερµοκρασία φτάσει στους 35 βαθµούς 
Κελσίου, αναµένεται να µειωθεί η µεταδοτικότητα του 
κορωνοϊού κατά 70%. Εκτιµάται ότι µετά τα µέσα Μα-
ΐου στη χώρα µας θα αρχίσει σταδιακά να µειώνεται η 
λοιµογόνος δράση του ιού. Οι επιστήµονες έχουν κα-
ταλήξει στο συµπέρασµα ότι η υψηλή θερµοκρασία, η 
υγρασία και η ηλιακή ακτινοβολία εξασθενούν τον κο-
ρωνοϊό και µειώνουν σηµαντικά τη µεταδοτικότητά του. 

«Εχουµε διαπιστώσει ότι η θερµοκρασία άνω των 28 
βαθµών Κελσίου, σε συνδυασµό µε την υπεριώδη ακτι-
νοβολία, µπορεί να µειώσει τη µεταδοτικότητα του SARS-

CoV-2 κατά 47%. Αν η θερµοκρασία φτάσει στους 35 
βαθµούς Κελσίου, τότε η µείωση της µεταδοτικότητας 
θα φτάσει το 70%», εξηγεί ο καθηγητής Χηµικών Μη-
χανικών του ΑΠΘ ∆ηµοσθένης Σαρηγιάννης, επικεφα-
λής της σχετικής µελέτης που διεξάγει το ΑΠΘ, σε συ-
νεργασία µε ιταλικά Πανεπιστήµια.

 ΥΠΕΡΙΩ∆ΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Η σηµαντική επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολί-
ας στην επιβίωση του ιού επιβεβαιώνεται και από πεί-
ραµα που έγινε από το κρατικό εργαστήριο National 
Biodefense Analysis των ΗΠΑ, που έδειξε ότι σε ένα σκο-
τεινό δωµάτιο ο ιός διατηρεί τη µισή ισχύ του για µία 
ώρα, αλλά όταν εκτεθεί στο φως του ήλιου τη χάνει µέ-
σα σε 90 δευτερόλεπτα!

Οσο αυξάνεται η υπεριώδης ακτινοβολία, ο κορωνοϊ-
ός θα επιβιώνει για µικρό χρονικό διάστηµα στα αντικεί-
µενα που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και εκτίθε-
νται στον ήλιο. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον κ. Σαρηγιάν-
νη, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να χαλαρώσουµε 
τα µέτρα προστασίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
«Ο ιός θα εξακολουθήσει να υπάρχει το καλοκαίρι», δι-
ευκρινίζει ο καθηγητής και προσθέτει ότι ο πιο ασφα-
λής µήνας για να κάνουµε διακοπές είναι ο Ιούνιος. «Στο 
µοντέλο που αναπτύξαµε λάβαµε υπόψη την άρση των 
περιοριστικών µέτρων και την επίπτωση που θα έχουν 
στη διασπορά του ιού στη χώρα µας. Σύµφωνα µε τα 
πρώτα αποτελέσµατα, η επιδηµία συνεχίζει την καθοδι-
κή της πορεία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ωστόσο από τα 
µέσα Αυγούστου και µετά θα πρέπει να είµαστε σε επι-
φυλακή για να προλάβουµε αναζωπύρωσή της», εξη-
γεί ο κ. Σαρηγιάννης.
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Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΟΥ 

Τι δείχνουν οι 
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προστασίας από 
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πώς θα ξεκινήσουν 

τα διαγνωστικά 
τεστ COVID-19

 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
Η υγρασία είναι ένας ακόµα σηµαντικός παρά-
γοντας που παίζει ρόλο στη µεταδοτικότητα του 
ιού. Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, δι-
ευθυντής του Περιφερειακού Εργαστηρίου ∆η-
µόσιας Υγείας ΕΟ∆Υ, Χρήστος Χατζηχριστοδού-
λου, τονίζει ότι ο ιός θα εξακολουθήσει να κυκλο-
φορεί το καλοκαίρι, ωστόσο η µεταδοτικότητά 
του θα πέσει. «Για να δούµε µείωση κατά 30% 
στη µεταδοτικότητα θα πρέπει το ποσοστό της 
απόλυτης υγρασίας να είναι 9 γραµµάρια ανά 
κυβικό µέτρο αέρα, κάτι που στη χώρα µας πα-
ρατηρείται µετά τα µέσα Μαΐου», εξηγεί ο κα-
θηγητής και προσθέτει: «Σε αυτή τη συνθήκη, 
το περίβληµα του ιού δεν µένει για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα στον αέρα, καθώς παίρνει υγρα-
σία και τα σταγονίδια µεγαλώνουν και δεν κυ-
κλοφορούν εύκολα. Αντίθετα, η χαµηλή θερµο-
κρασία και η ξηρή ατµόσφαιρα ευνοούν τη µε-
τάδοση του ιού».

 ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ
Με ασφάλεια µπορούµε να κάνουµε τα µπάνια 
στη θάλασσα, σύµφωνα µε τον κ. Χατζηχριστο-
δούλου, καθώς στο θαλασσινό νερό έχει αποδει-
χθεί ότι δεν επιβιώνουν τα περισσότερα παθο-
γόνα. «Ωστόσο, θα πρέπει να κρατάµε τις απο-
στάσεις στην παραλία και ειδικά στις οργανω-
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