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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

µένες παραλίες θα πρέπει να τηρούνται αυστη-
ρά οι αποστάσεις µεταξύ των λουοµένων», δι-
ευκρινίζει ο κ. Χατζηχριστοδούλου. 

Αντίθετα, οι πισίνες ενέχουν µεγαλύτερους 
κινδύνους. «Το χλώριο δεν είναι πανάκεια», εξη-
γεί και προσθέτει ότι στην πισίνα πρέπει να κο-
λυµπάει συγκεκριµένος αριθµός ατόµων ανά-
λογα µε το µέγεθός της και να διασφαλιστεί ότι 
οι κολυµβητές κάνουν ντουζ µε σαπούνι πριν 
µπουν να κολυµπήσουν, γιατί ο ιός αποβάλλε-
ται και στα κόπρανα.

 ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
Τα µέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης πρέπει 
να εξακολουθήσουν να τηρούνται µε συνέπεια 
σε όλες τις δραστηριότητες. «Το καλοκαίρι αυ-
τό θα είναι διαφορετικό», επισηµαίνει ο καθη-
γητής λοιµωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Νίκος Σύψας, 
που τονίζει ότι δεν πρέπει να χαλαρώσει ο κό-
σµος. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον καθηγητή, µπο-
ρούµε από τώρα µε ασφάλεια να προγραµµατί-
σουµε τις καλοκαιρινές µας διακοπές.

Σχετικά µε το εάν ο κορωνοϊός µπορεί να µετα-
δοθεί από τα κουνούπια, όπως συµβαίνει µε άλ-
λους ιούς, ο κ. Σύψας διευκρινίζει ότι δεν υπάρ-
χει κανένα επιστηµονικό δεδοµένο που να συ-
νηγορεί σε έναν τέτοιο κίνδυνο. «Οι παρατηρή-
σεις σε χώρες που έχουν υψηλή θερµοκρασία 
και κουνούπια δείχνουν ότι δεν έχουν καταγρα-

φεί περιπτώσεις τέτοιας µετάδοσης, οπότε δεν πρέπει να µας ανησυχεί ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο», τονίζει ο καθηγητής. 

 ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ο µεγαλύτερος σύµµαχος του κορωνοϊού το καλοκαίρι είναι οι κλειστοί χώροι µε 
κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού. Οι µελέτες έχουν δείξει ότι, τόσο στη θέρµαν-
ση όσο και στην ψύξη, ο κλιµατισµός και ιδίως τα κεντρικά συστήµατα στα κτίρια 
µεταφέρουν ιούς από τον ένα όροφο στον άλλο ή από το ένα δωµάτιο στο άλλο. 

Το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει εγκύκλιο µε οδηγίες για την ασφαλή λειτουρ-
γία αυτών των συστηµάτων, προκειµένου να αποτραπεί η µηχανική διάδοση του 
κορωνοϊού µέσω των ρευµάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των 
κλιµατιστικών µονάδων. 

Μεταξύ των άλλων, συνιστά την αύξηση της παροχής νωπού αέρα σε όλες τις κε-
ντρικές κλιµατιστικές µονάδες, την πλήρη αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα 
και τη συνεχή λειτουργία των µονάδων. Τις νύχτες, τα Σαββατοκύριακα και τις αρ-
γίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του εξαερισµού, αλλά η διατήρηση των συ-
στηµάτων εξαερισµού σε λειτουργία µε χαµηλότερη ταχύτητα.

 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ
Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα κεντρικά συστήµατα των αεροπλάνων θεωρούνται 
ασφαλή, καθώς διαθέτουν ειδικά φίλτρα που συγκρατούν τα µικροσωµατίδια, ενώ 
ανάλογη τεχνολογία συζητείται να αναπτυχθεί και στα  κρουαζiερόπλοια.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι ξενοδοχειακές µονάδες οφείλουν να τηρούν µε σχολα-
στικότητα τις οδηγίες που θα δοθούν από τις υγειονοµικές Αρχές. Μάλιστα, οι ελε-
γκτικοί φορείς του υπουργείου Υγείας θα πραγµατοποιούν ελέγχους για την τήρη-
ση των µέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

 ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται αυτούς τους µήνες στους χώρους εργασίας που χρη-

σιµοποιούν συστήµατα κλιµατισµού. Σύµφωνα 
µε τον Κωνσταντίνο Σιέττο, καθηγητή Εφαρµο-
σµένων Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο της 
Νάπολης, οι χώροι αυτοί έχει διαπιστωθεί ότι 
συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στη διασπορά 
του ιού. «Η πολιτεία πρέπει να λάβει µέτρα και 
να κάνει αυστηρή επιτήρηση, που θα διασφα-
λίσει ότι τα µέτρα αυτά τηρούνται», επισηµαί-
νει ο καθηγητής.

 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η διενέργεια µαζικών διαγνωστικών τεστ στον 
πληθυσµό είναι το κλειδί για την παρακολούθη-
ση της νόσου και την πρόληψη αναζωπύρωσης 
της επιδηµίας. Μάλιστα, στην τελική ευθεία βρί-
σκεται η διάθεση του πρώτου ελληνικού διαγνω-
στικού τεστ για µοριακό έλεγχο.

Συνολικά, από την αρχή της επιδηµίας µέχρι 
σήµερα έχουν γίνει 72.130 διαγνωστικά τεστ. 
Στόχος του υπουργείου Υγείας, για το επόµενο 
χρονικό διάστηµα, είναι να γίνονται κάθε εβδο-
µάδα 38.000 µοριακά τεστ και 110.000 έλεγχοι 
αντισωµάτων τον µήνα σε επαγγελµατίες Υγείας. 
Επίσης, προγραµµατίζονται 15.000 εξετάσεις σε 
στενές επαφές και 15.000 σε στοχευµένες πα-
ρεµβάσεις σε εστίες υπερµετάδοσης.

Προκειµένου, µάλιστα, να αυξηθούν οι δυ-
νατότητες ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Κέντρο 
Αιµοδοσίας, το οποίο έχει αναπτύξει τη δυνα-
τότητα για 7.500 διαγνώσεις ανά εβδοµάδα. 
Καθοριστικό ρόλο θα έχει, επίσης, η αξιοποίη-
ση των διαγνωστικών τεστ που αναπτύσσονται 
από ελληνική ερευνητική οµάδα. Το πρώτο εγ-
χώριο µοριακό διαγνωστικό τεστ είναι στην τε-
λική ευθεία και αναµένεται να είναι διαθέσιµο 
µέσα στον Μάιο.

«Τα διαγνωστικά τεστ αποτελούν ένα µεγά-
λο όπλο ενάντια στον ιό, καθώς για να αντιµε-
τωπίσεις τον εχθρό πρέπει να τον βλέπεις! Ειδι-
κά στο στάδιο που θα ξεκινήσει η επαναφορά 
στις δραστηριότητες, η χώρα θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να κάνει τεστ σε µεγάλη κλίµα-
κα, χωρίς να εξαρτάται από τις εταιρείες που τα 
διαθέτουν», εξηγεί ο καθηγητής Βασίλης Γορ-
γούλης, διευθυντής στο Εργαστήριο Ιστολογίας 
- Εµβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του EKΠΑ, 
που συµµετέχει στη µελέτη.  

Η επόµενη φάση, που θα ολοκληρωθεί σε 
δύο µήνες, είναι η ανάπτυξη από την ερευνη-
τική οµάδα ανοσολογικών τεστ που εντοπίζουν 
αντιγόνα του ιού και έχουν το πλεονέκτηµα ότι 
δίνουν αποτέλεσµα µέσα σε µία ώρα. 

Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ και 
το υπουργείο Υγείας, θα δοθούν τα πρωτόκολ-
λα στα εργαστήρια ανά την Ελλάδα, προκειµέ-
νου να έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν 
τα τεστ σε ευρεία κλίµακα.

Κοµβικό ρόλο στη διενέργεια των διαγνωστι-
κών τεστ στον πληθυσµό θα έχουν οι 500 Κινη-
τές Οµάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού, οι 
οποίες θα διενεργούν µε βάση πρωτόκολλο επι-
δηµιολογικούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους, προ-
κειµένου να εντοπιστούν εγκαίρως και να προ-
ληφθούν οι εστίες αναζωπύρωσης.

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου 
Υγείας, πρόκειται να δοθεί έµφαση σε χώρους 
αυξηµένης επικινδυνότητας και σε συγκεκριµέ-
νους πληθυσµούς, π.χ. σε επαγγελµατίες υγεί-
ας, ηλικιωµένους σε Μονάδες Φροντίδας, σχο-
λικές µονάδες, οικισµούς Ροµά, κέντρα φιλοξε-
νίας προσφύγων και µεταναστών, σωφρονιστι-
κά καταστήµατα κ.λπ. 


