
ΓΡΙΠΗ Ή ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ;  
Σηµαντικό: Εάν έχετε συµπτώµατα όπως για παράδειγµα βήχα, συνάχι ή πυρετό η πιθανότητα να έχετε 
νοσήσει µε κορωνοϊό (SARS-CoV-2) είναι αυτή την στιγµή ελάχιστη αλλά αυξανόµενη, σύµφωνα µε το 
Ινστιτούτο Robert Koch. Πιθανότερο είναι αυτή την στιγµή να έχετε νοσήσει από γρίπη ή συνάχι. Εάν 
έχετε συµπτώµατα,  παρακαλείστε να µην πάτε άµεσα στο ιατρείο του οικογενειακού σας ιατρού, 
αλλά πάρετε πρώτα τηλέφωνο, ώστε να ενηµερωθείτε για τις παιρεταίρω σας ενέργεις.   

Τι είναι ο κορωνοϊός;  
Από τον Δεκέµβρη του 2019 και µετά παρουσιάστηκαν στην Κίνα, αλλά εντοµεταξύ και στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ όλο και περισσότερα κρούσµατα αναπνευστικών λοιµώξεων από SARS-CoV-2 (Όνοµα της 
νόσου: Covid-2019). Η µετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι αποδεδειγµένη και µπορεί να συµβεί 
πριν την εµφάνιση συµπτωµάτων.  

Μετά από έναν χρόνο επώασης που διαρκεί 2-14 µέρες, µπορούν να εµφανιστούν συµπτώµατα παρόµοια 
µε αυτά της γρίπης ή µιας βρογχίτιδας όπως  για παράδειγµα u πυρετός u βήχας u ή δύσπνοια. 

Νοσώ από Κορωνοϊό;  
Μια νόσος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω εάν έχετε συµπτώµατα του αναπνευστικού ή γενικευµένα 
(όπως πυρετός και βαριά κόπωση)   
ΚΑΙ 
Ήσασταν µέχρι το πολύ 14 ηµέρες πρίν την έναρξη των συµπτωµάτων σε µια αυξηµένου κινδύνου 
περιοχή (Κίνα, άλλες χώρες τις νοτίου Ασίας και όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες)  ή  είχατε 
επαφή µε επιβεβαιωµένο κρούσµα του SARS-CoV-2. 
 

u Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε τηλεφωνικώς µε την κοντινότερη υγειονοµική υπηρεσία (Ge-
sundheitsamt) (εύρεση υγειονοµικών υπηρεσιών ανά ΤΚ: https://tools.rki.de/plztool/) ή στο ιατρείο 
του οικογενειακού σας ιατρού.  

Πώς µπορώ να προστατευθώ;  
Γενικά προληπτικά µέτρα που προστατεύουν από την µετάδοση των ιών της γρίπης όπως και από τον 
SARS-CoV-2: 

§ Συχνό πλύσιµο χεριών µε νερό και σαπούνι ή καθαρισµός χεριών µε αλκοολούχα τζελ (τα 
βρίσκετε σε µικρά πλαστικά µπουκαλάκια σε κάθε µαγαζί µε είδη προσωπικής υγειηνής)  

§ “σωστό” φτιάρνισµα/βήχας µε ένα χαρτοµάντιλο µπροστά σε µύτη και στόµα και µετά πέταµα του 
χαρτοµάντηλου σε κάδο απορριµάτων ‘Η φτιάρνισµα/βήχας πάνω στο ανώτερο µέρος του 
µανικιού (για να αποφευχθεί η µόλυνση των χεριών που χρισηµοποιούνται συνεχώς) 

§ Κρατήστε απόσταση από εµφανώς νοσούντες  

§ Η χρήση ιατρικής µάσκας προσώπου δεν είναι σκόπιµη αυτή την στιγµή. 

Ταξίδια   
Τα ταξίδια στην νότιο Ασία και άλλες περιοχές που έχουν πληχθεί, συνιστάται από το  γερµανικό 
υπουργείο εξωτερικών να αποφεύγονται. Διαβάστε αυτές τις συστάσεις στο https://www.auswaertiges-
amt.de/de. 
Εάν επιστρέψατε πρόσφατα από µία από αυτές τις χώρες στην γερµανία και έχετε συµπτώµατα του 
αναπνευστικού ή γενικευµένα ή εάν ήρθατε σε επαφή µε νοσούντες, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς  µε 
την κοντινότερη υγειονοµική υπηρεσία (Εύρεση ανά ΤΚ: https://tools.rki.de/plztool/) ή µε το ιατρείο 
του γιατρού σας. 

Το υπουργείο υγείας ίδρυσε ένα τηλέφωνο για τους πολίτες µε τον αριθµό 030-346 465 100 (Δευτέρα- 
Πέµπτη [8 - 18 η ώρα] και Παρασκευή [8 - 12 η ώρα]).  
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