ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Νεότερη ανακοίνωση των Ιατρικών Υπηρεσιών για τις εξελίξεις σχετικά
με το νέο στέλεχος κορωνοϊού
Ο ιός εκδηλώθηκε στην πόλη Wuhan, Επαρχία Hubei στην Κίνα, όπου
εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας, με τις υγειονομικές Αρχές της
Κίνας να ανακοινώνουν στις 9 Ιανουαρίου 2020 ότι πρόκειται για νέο στέλεχος
κορωνοϊού. Μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2020 (11 π.μ., ώρα Κύπρου), έχουν
αναφερθεί 9,834 (9,723 στην Κίνα) εργαστηριακώς επιβεβαιωμένα κρούσματα
και 213 θάνατοι, όλοι στην Κίνα. Πέραν της Κίνας, έχουν δηλωθεί 111
περιστατικά σε 20 χώρες συμπεριλαμβανομένου και χωρών μελών της ΕΕ
(Γαλλία 6, Γερμανία 5, Ιταλία 2 και Φιλανδία 1).
Η συμπτωματολογία αφορά οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού, με πιθανή
εμφάνιση συμπτωμάτων όπως πυρετός, βήχας και δυσκολία στην αναπνοή. Η
μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει επιβεβαιωθεί. Η υποψία λοίμωξης
από τον πιο πάνω νέο κορωνοϊό προϋποθέτει ταξίδι στην Κίνα, κυρίως σε
περιοχές με μετάδοση, ή επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα από την ημέρα
επιστροφής μέχρι και 14 μέρες μετά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε χθεσινή (30 Ιανουαρίου 2020) συνεδρία
του κήρυξε την επιδημία σε «Επείγουσα Κατάσταση Δημόσιας Υγείας Διεθνούς
Ενδιαφέροντος», επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στις
Αρχές της Κίνας και τονίζοντας τη σημασία των μέτρων που κάθε χώρα πρέπει
να λαμβάνει βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων συστάσεων και οδηγιών.
Ως εκ τούτου, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, υπενθυμίζουν στους πολίτες τα ακόλουθα μέτρα
προστασίας:
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Ατομικά μέτρα προφύλαξης:
•

Πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα.

•

Βοηθήστε τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο
νερό και σαπούνι, τότε χρησιμοποιήστε απολυμαντικό χεριών με βάση
το αλκοόλ.

•

Καλύψτε την μύτη και το στόμα σας με χαρτομάντηλο όταν βήχετε ή
φτερνίζεστε και στη συνέχεια πετάξτε το στο καλάθι απορριμμάτων.

•

Αποφύγετε να αγγίξετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας με ακάθαρτα
χέρια.

•

Αποφύγετε τη στενή επαφή, όπως ανταλλαγή φιλιού, κοινή χρήση
μαχαιροπήρουνων ή άλλων οικιακών σκευών με άτομα που είναι
άρρωστα.

•

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τακτικά επιφάνειες, όπως ο πάγκος της
κουζίνας, τα πόμολα, οι πόρτες και τα παιχνίδια των παιδιών.

Μέτρα πρόληψης και οδηγίες προς ταξιδιώτες σε περιοχές στην Κίνα με
αναφερόμενα κρούσματα:
•

Αποφεύγετε την επαφή με τα ζώα (ζωντανά ή νεκρά) και εκκρίσεις τους.

•

Αποφεύγετε την αγορά ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης (όπως
μη μαγειρεμένο κρέας).

•

Αποφεύγετε

την επαφή

με

ασθενείς ειδικά

αν

παρουσιάζουν

συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή δύσπνοια.
•

Παρακολουθείτε την κατάσταση της υγείας σας και αναζητείτε ιατρική
βοήθεια εάν εκδηλώσετε συμπτώματα όπως βήχα, πυρετό ή δύσπνοια,
αποφεύγοντας περαιτέρω μετακινήσεις και ταξίδια.

•

Μετά την επιστροφή από ταξίδι στην Κίνα και ειδικότερα από την πόλη
Wuhan συνιστάται στους πολίτες να παρακολουθούν την υγεία τους για
τις επόμενες 14 ημέρες.

•

Αν εμφανίσετε συμπτώματα, όπως πυρετό ή άλλα συμπτώματα του
αναπνευστικού, όπως δυσκολία στην αναπνοή ή βήχα, από τη μέρα
επιστροφής σας μέχρι και 14 ημέρες μετά, παραμείνετε στο σπίτι και
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αναζητήσετε άμεσα ιατρική φροντίδα, αναφέροντας το πρόσφατο ταξίδι
σας στον Προσωπικό σας Ιατρό ή στη Μονάδα Επιτήρησης και Ελέγχου
των Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας στα τηλέφωνα
22605601, 22605659 ή στον 24ωρο αριθμό 22887171 του Κέντρου
Ελέγχου Κλήσεων.
Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, σε συντονισμό με τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και τις
Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, και στη βάση συστάσεων του ΠΟΥ και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), έχουν προβεί
στις ακόλουθες ενέργειες:
•

Αυξημένα

μέτρα

επιτήρησης

κυρίως

στις

πύλες

εισόδου

της

Δημοκρατίας (αεροδρόμια, λιμάνια, οδοφράγματα),
•

Έκδοση σαφών οδηγιών προς επαγγελματίες υγείας για γρήγορη
αναγνώριση και απομόνωση ύποπτων περιστατικών,

•

Πρωτόκολλο μεταφοράς ύποπτου περιστατικού με ασθενοφόρα στους
προκαθορισμένους χώρους διερεύνησης/νοσηλείας,

•

Σε

συνεργασία

με

τον

ΟΚΥπΥ

ενεργοποιήθηκαν

πρωτόκολλα

διερεύνησης/αντιμετώπισης ύποπτων περιστατικών,
•

Έκδοση οδηγιών για πρόληψη μετάδοσης/διασποράς στους χώρους
νοσηλείας,

•

Έκδοση

πρωτοκόλλων

διερεύνησης

στενών

επαφών

ύποπτων/επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
•

Έκδοση ενημερωτικών υλικών και δελτίων με οδηγίες προς κοινό και
ταξιδιώτες , και

•

Ενεργοποίηση ομάδας δράσης από τη Μονάδα Επιτήρησης και Ελέγχου
Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας που παρακολουθεί
καθημερινά την εξέλιξη της επιδημίας και προτείνει αναβάθμιση των
μέτρων, όπου και εάν παραστεί ανάγκη.
_________________
Υπουργείο Υγείας
31 Ιανουαρίου 2020

