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οσοι δεν εχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει 
θα προσέρχονται στην εργασία τους με τουλάχιστον 
ένα αρνητικό εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα, 
το οποίο θα πληρώνουν οι ίδιοι

αν μεχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου έχει εμβολιαστεί 
το 63%-65% του πληθυσμού, τότε θα μπορούμε 
να προσβλέπουμε σε ένα διαχειρίσιμο υγειονομικό 
κίνδυνο το φθινόπωρο, σύμφωνα με τους ειδικούς
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Της αιμιλιας ςταθακου

  Σημάδιά σταθεροποίησης δείχνει η πανδη-
μία τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, οι μετακινή-
σεις του πληθυσμού για τον Δεκαπενταύγουστο 
απειλούν να ανατρέψουν την εύθραυστη αυτή 
ισορροπία και να εκτοξεύσουν τον αριθμό των 
κρουσμάτων.

Σύμφωνα με το υπολογιστικό μοντέ-
λο που έχει αναπτύξει το Τμήμα 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
του ΑΠΘ την τελευταία 
εβδομάδα, σε πανελ-
λαδικό επίπεδο, ο μέ-
σος όρος του δείκτη 
θετικότητας βρίσκε-
ται περίπου στο 3%, 
ενώ ο κυλιόμενος 
εβδομαδιαίος μέσος 
όρος του πραγματι-
κού αριθμού αναπα-
ραγωγής Rt διαμορ-
φώθηκε στο 1,01.

Οπως εξηγεί ο επικεφα-
λής του Τμήματος, καθηγη-
τής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, 
με βάση τα αποτελέσματα φαίνε-
ται ότι υπάρχει σταθεροποίηση στον αριθ-
μό των κρουσμάτων, η οποία πλέον αρχίζει να 
αντικατοπτρίζεται και στον αριθμό των νοσηλει-
ών, καθώς και στον αριθμό των ασθενών σε κρί-
σιμη κατάσταση. 

Σχετικά με την πρόβλεψη για τις επόμενες δύο 
εβδομάδες, ο κ. Σαρηγιάννης επισημαίνει ότι η 
αναμενόμενη αύξηση των κρουσμάτων θα είναι 
συγκρατημένη, εάν η αύξηση των ενεργών επα-
φών που παρατηρείται γενικά κατά την περίοδο 
του Αυγούστου παραμείνει στα περσινά επίπεδα. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των κρουσμά-
των θα φτάσει τα 3.000 στις 15 Αυγούστου και 
στα 4.100 στις 22 Αυγούστου. Οι αντίστοιχες προ-
βλέψεις για τις ανάγκες σε ΜΕΘ είναι 220 και 250.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το ενθαρρυντικό 
είναι ότι οι προβλέψεις αυτές είναι καλύτερες από 
τις προβλέψεις των προηγούμενων εβδομάδων, 
ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο ένας είναι η 
αύξηση του αριθμού των τεστ από τον ΕΟΔΥ σε 
επίπεδα περίπου 100.000 ημερησίως, γεγονός 
που συμβάλλει καθοριστικά στον έγκαιρο εντο-
πισμό προσυμπτωματικών και ασυμπτωματικών 
φορέων και που συντελεί αποφασιστικά στη δι-
ακοπή αλυσίδων μετάδοσης από ασυμπτωματι-
κούς και προσυμπτωματικούς που, χωρίς να έχουν 
αντιληφθεί ότι είναι φορείς, θα μετέδιδαν τον ιό. 

Ο δεύτερος λόγος αφορά τις πολύ υψηλές θερ-
μοκρασίες των προηγούμενων ημερών, που συ-
νετέλεσαν στη μείωση της μεταδοτικότητας κα-
τά περίπου 10% και συνέβαλαν σε περίπου αντί-
στοιχο βαθμό στη συγκράτηση του αριθμού των 

κρουσμάτων που παρατηρούνται αυτές τις ημέ-
ρες, με ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για την πορεία 
των επόμενων εβδομάδων.

Ο κ. Σαρηγιάννης τονίζει ότι η σημερινή τιμή 
του Rt (1,01), που είναι υψηλή για την εποχή, δεν 
δικαιολογείται μόνο από την παρουσία μεταλλά-
ξεων, αλλά συνδέεται και με φαινόμενα συρρο-
ής, τα οποία αυτές τις ημέρες, λόγω της μετακί-
νησης του πληθυσμού, παρατηρούνται κυρίως 
σε τουριστικούς προορισμούς.

 «Στην πράξη, δηλαδή, λόγω της αυ-
ξημένης μεταδοτικότητας των νέ-

ων στελεχών, τα φαινόμενα 
συρροής αποδεικνύονται 

πολύ πιο επιβαρυντικά 
για τη διασπορά της 
νόσου στην κοινό-
τητα», επισημαίνει 
και προσθέτει ότι 
αυτό πρέπει να λη-
φθεί υπόψη για τη 
διαχείριση του υγει-

ονομικού κινδύνου 
στη συνέχεια της θε-

ρινής περιόδου και για 
τη διαχείριση θρησκευτι-

κών και άλλων παραδοσια-
κών ή τουριστικών εκδηλώσεων 

όπου μπορούν να συμβούν φαινό-
μενα συρροής. Το πρόβλημα είναι ότι, εάν 

υπάρξει έντονη χαλάρωση, τότε το μοντέλο δεί-
χνει πιο επιβαρυμένη εικόνα, η οποία θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε 3.200 κρούσματα στις 
15 Αυγούστου και στα 4.700 στις 22 Αυγούστου. 

Ο εμβολιασμός
Η συμβολή του εμβολιασμού στην πορεία της 
πανδημίας είναι καθοριστική. Ο κ. Σαρηγιάννης 
εξηγεί ότι, εάν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου έχει εμ-
βολιαστεί το 63%-65% του πληθυσμού, τότε θα 
μπορούμε να προσβλέπουμε σε ένα διαχειρίσι-
μο υγειονομικό κίνδυνο το φθινόπωρο. Αν, ωστό-
σο, δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε, σύμφωνα με 
τον καθηγητή, η επιστροφή στις πόλεις, το άνοιγ-
μα των σχολείων κ.λπ. θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε αύξηση στα περίπου 5.000 κρούσματα 
στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου. 

«Είναι σημαντικό, όμως, να συνειδητοποιή-
σουμε ότι δεν ξεμπερδεύουμε απλώς με τον εμ-
βολιασμό», τονίζει ο κ. Σαρηγιάννης. «Χρειάζο-
νται μέτρα προστασίας και ενίσχυση της υγειο-
νομικής ασφάλειας λειτουργίας όλων των εκπαι-
δευτικών βαθμίδων και των ΜΜΜ με συσκευές 
απολύμανσης του αέρα. Οι τελευταίες γίνονται 
ακόμη πιο σημαντικές ειδικά λόγω των μεγάλων 
πυρκαγιών των τελευταίων ημερών, καθώς είναι 
ιδιαίτερα αποδοτικές για τον καθαρισμό του αέ-
ρα εσωτερικών χώρων από αιωρούμενα σωμα-
τίδια, προστατεύοντας σημαντικά τη δημόσια 
υγεία σε βάθος χρόνου και όχι μόνο από τον κο-
ρωνοϊό», καταλήγει ο καθηγητής.

νοι περισσότερες διευκολύνσεις στην καθημερινότητά 
τους σε σχέση με όσους δεν εμβολιάζονται, καθώς μπαί-
νουμε στο φθινόπωρο. Ηδη την περασμένη Κυριακή η 
Realnews αποκάλυψε το σχέδιο που εξετάζει η κυβέρ-
νηση για όλους τους εργαζομένους σε υπηρεσίες και επι-
χειρήσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Οσοι 
δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει θα προσέρ-
χονται στην εργασία τους με τουλάχιστον ένα αρνητικό 
εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα (μοριακού ελέγχου 
ή rapid test), το οποίο θα πληρώνουν οι ίδιοι. Στην κυ-
βέρνηση επισημαίνουν πως πλέον υπάρχουν εμβόλια, 
που είναι το μόνο όπλο απέναντι στον κορωνοϊό, οπότε 
μπορεί να ζητηθεί από το φθινόπωρο τουλάχιστον ένα 
τεστ την εβδομάδα για να προσέλθει κάποιος στην ερ-
γασία του. Αλλωστε μιλάμε επί το πλείστον για εσωτερι-
κούς χώρους και πρέπει να προστατευθούν και οι υπάλ-
ληλοι, αλλά και όσοι έρχονται σε επαφή καθημερινά μα-
ζί τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα βγαίνουν σε ανα-
στολή με παράλληλη περικοπή μισθού και στη θέση τους 
θα προσλαμβάνονται άλλοι για όσο διάστημα θα απου-
σιάζουν. Φυσικά, οι νεοπροσλαμβανόμενοι (στον δημό-
σιο τομέα θα είναι ορισμένου χρόνου) θα πρέπει να εί-
ναι εμβολιασμένοι.

Σήμα κινδύνου 
για τα κρούσματα 
του Δεκαπενταύγουστου

Την ανησυχία τους για νέα έξαρση της πανδημίας, κατά την κορύφωση 
της παραθεριστικής περιόδου, εκφράζουν οι επιστήμονες

δημοσθένης 
σαρηγιάννης

αριθμος
Δεν πρέπει να 
περνά απαρατή-
ρητο πως το τε-
λευταίο διάστημα 
πραγματοποιείται 
καθημερινά μεγά-
λος αριθμός τεστ, 
με τις υγειονομι-
κές μονάδες να 
βρίσκονται σε ση-
μεία που υπάρχει 
κινητικότητα


