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Ο ηόο Ebola πξνθαιεί ζνβαξό θαη ζπρλά ζαλαηεθόξν αηκνξξαγηθό ππξεηό. 

Μεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ ηεο ζηελήο επαθήο κε πάζρνληα ή κε 

ην αίκα θαη ηα άιια βηνινγηθά πγξά (πρ ζάιην ή νύξα) αλζξώπνπ ή δώνπ, πνπ λνζεί  

από ηνλ ηό.  Μπνξεί επίζεο λα κεηαδνζεί έκκεζα κέζσ αληηθεηκέλσλ, πνπ έρνπλ 

κνιπλζεί κε βηνινγηθά πγξά πάζρνληνο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε κεηάδνζε ζπκβαίλεη 

κε ηελ επαθή ησλ ρεξηώλ κε ηα κνιπζκέλα αληηθείκελα, θαη ζηελ ζπλέρεηα επαθή ησλ 

ρεξηώλ κε ηα κάηηα, ηε κύηε ή ην ζηόκα. 

Γηα ηελ πξόιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αεξνπνξηθώλ 

πηήζεσλ, ζπζηήλνληαη ηα παξαθάησ: 

 

1. Ταμηδηώηεο κε ππξεηό, πνπ πξνέξρνληαη από ρώξεο κε ζπλερηδόκελε 

επηδεκία Ebola, ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη από ηαηξό ή Υγεηνλνκηθή Αξρή 

Δεκόζηαο Υγείαο  πξηλ ηελ επηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο, παξόιν ην γεγνλόο όηη 

ην πηζαλόηεξν είλαη λα έρνπλ θάπνηα άιιε πάζεζε.  

 

2. Ταμηδηώηεο κε ηζηνξηθό έθζεζεο ζηνλ ηό Ebola (ζηελή επαθή κε πάζρνληα)  

δελ πξέπεη λα επηβηβάδνληαη ζε αεξνζθάθνο γηα δηάζηεκα 21 εκεξώλ κεηά ηελ 

ηειεπηαία έθζεζε, θαζώο ν ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ ππνινγίδεηαη ζε 2-21 

εκέξεο (ζπλήζσο  8-10 εκέξεο). 

 

 

Επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζηε Δπηηθή Αθξηθή 

Οδεγίεο γηα πιεξώκαηα αεξνζθαθώλ Αύγνπζηνο 2014 
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3. Ταμηδηώηεο ή κέινο πιεξώκαηνο, πνπ παξνπζηάδεη θαηά ηελ πηήζε 

ππξεηό, ίθηεξν ή αηκνξξαγηθέο εθδειώζεηο, θαη πξνέξρεηαη από πεξηνρή 

κε ζπλερηδόκελε επηδεκία Ebola, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο εμήο: 

 Να κεηαθηλείηαη ζε ζέζε όζν ην δπλαηόλ απνκνλσκέλε από ηνπο άιινπο 

επηβάηεο 

 Να θνξά ρεηξνπξγηθή κάζθα ζην πξόζσπν, ώζηε λα πεξηνξίδεηαη ε δηαζπνξά 

ζηαγνληδίσλ. Αλ δε κπνξεί λα αλερηεί ηε κάζθα, λα ρξεζηκνπνηεί 

ραξηνκάληεια, ηα νπνία ζα απνξξίπηεη κεηά ηε ρξήζε ζε πιαζηηθό 

ζαθνπιάθη 

 Τν πξνζσπηθό, πνπ θξνληίδεη ηνλ αζζελή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

αδηάβξνρα γάληηα θαηά ηελ επαθή κε  ηνλ αζζελή θαη ηα βηνινγηθά ηνπ πγξά 

 Ο πηιόηνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηνλ πύξγν ειέγρνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ 

πξννξηζκνύ γηα ην θξνύζκα πξηλ ηελ πξνζγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο, ώζηε 

λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κεηαθνξά θαη αληηκεηώπηζε ηνπ 

αζζελνύο  

 

4. Μέινο πιεξώκαηνο ή άιιν πξνζσπηθό, πνπ κπνξεί λα έρεη εθηεζεί 

ζηνλ ηό κέζσ ηεο θξνληίδαο αζζελνύο, επαθήο κε βηνινγηθά ηνπ πγξά ή 

θαζαξηζκό κνιπζκέλνπ αεξνζθάθνπο πξέπεη: 

 Να ελεκεξώζεη άκεζα ηνλ εξγνδόηε ή πξντζηάκελν 

 Να παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ γηα ηηο επόκελεο 21 εκέξεο 

 Να αλαδεηήζεη άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα, αλ παξνπζηάζεη ππξεηό, ξίγνο, 

εμάλζεκα ή εκεηνύο θαη δηάξξνηεο κέζα ζηηο επόκελεο 21 εκέξεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή πξέπεη λα απνθεπρζεί θάζε κε απαξαίηεηε επαθή κε 

άιινπο αλζξώπνπο θαη θάζε άιιε κεηαθίλεζε, πιελ ηε κεηαθίλεζε πξνο ηε 

κνλάδα πγείαο. 

 Πξηλ ηελ επίζθεςε ζην ηαηξείν ή ηε κνλάδα πγείαο πξέπεη λα 

επηθνηλσλεί κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ (210-5212000, 2105212054) γηα ηελ 

πηζαλόηεηα επαθήο κε ηνλ ηό Ebola, ώζηε λα ιεθζνύλ κέηξα πξόιεςεο 

ηπρόλ δηαζπνξάο ηνπ ηνύ. 

 

5. Καζαξηζκόο αεξνζθάθνπο 

Η πγηεηλή ησλ ρεξηώλ είλαη ζεκειηώδεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο κόιπλζεο κε ηνλ ηό, 

επεηδή ηα κνιπζκέλα βηνινγηθά πγξά κπνξεί λα δηαζπείξνπλ ηνλ ηό Ebola, αλ έιζνπλ 
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ζε επαθή κε ηνπο βιελλνγόλνπο, πρ ηα κάηηα, ηε κύηε ή ην ζηόκα.  

Καηά ηνλ θαζαξηζκό επηθαλεηώλ ηνπ αεξνζθάθνπο κε ξύπαλζε από βηνινγηθά πγξά 

ζπζηήλεηαη ε ρξήζε αδηάβξνρσλ γαληηώλ.  

 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο επηβάηεο ή πιήξσκα παξνπζηάζεη θιηληθά 

ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola (ππξεηό, ξίγνο, εμάλζεκα ή 

εκεηνύο θαη δηάξξνηεο), πξέπεη κεηά  ηελ πξνζγείσζε λα εηδνπνηεζεί ζρεηηθά ην 

πιήξσκα εδάθνπο θαη ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο, θαη ην αεξνζθάθνο λα 

θαζαξηζηεί πξηλ ηελ επόκελε πηήζε.  

Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη: 

 Να θνξά αδηάβξνρα γάληηα θαηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο θακπίλαο επηβαηώλ θαη 

ηεο ηνπαιέηαο 

 Να θαζαξίδεη όιεο ηηο επηθάλεηεο, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ρέξηα ησλ 

επηβαηώλ (ρεξνύιηα, ηξαπεδάθηα, δηαθόπηεο θσηόο, παξάζπξα θιπ) κε πγξό 

θαζαξηζκνύ 

 Οη ηαπεηζαξίεο ησλ θαζηζκάησλ θαη ηα δάπεδν πξέπεη λα θαζαξίδνληαη, αλ 

είλαη νξαηά ιεξσκέλα από βηνινγηθά πγξά (πρ εκέζκαηα, νύξα) 

 Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ζπκπηεζκέλνπ αέξα θαηά ηνλ θαζαξηζκό, 

επεηδή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαζπνξά κνιπζκαηηθώλ ζηαγνληδίσλ 

 Τα γάληηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαζαξηζκό πξέπεη λα πεηηνύληαη 

κεηά ην ηέινο ηνπ θαζαξηζκνύ ή ακέζσο κεηά ηελ νξαηή ξύπαλζή ηνπο από 

βηνινγηθά πγξά 

 Τν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο πξέπεη λα πιύλεη ηα ρέξηα ηνπ  κε λεξό θαη 

ζαπνύλη ή λα ηα θαζαξίζεη κε αιθννινύρν δηάιπκα, ακέζσο κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ γαληηώλ 

 

Χεηξηζκόο απνζθεπώλ 

O ρεηξηζκόο απνζθεπώλ δε ζεσξείηαη όηη εκπεξηέρεη θίλδπλν γηα κεηάδνζε ηνπ ηνύ. 

Ωζηόζν, ζπληζηάηαη ε απνθπγή ρεηξηζκνύ απνζθεπώλ, παθέησλ θιπ κε νξαηή 

ξύπαλζε κε βηνινγηθά πγξά, πρ αίκα, εκέζκαηα. 

Οη ρεηξηζηέο απνζθεπώλ πξέπεη λα πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε λεξό θαη ζαπνύλη ή λα 

ηα θαζαξίδνπλ κε αιθννινύρν δηάιπκα, πξηλ αγγίμνπλ ην πξόζσπν, θαηαλαιώζνπλ 

ηξόθηκα ή πγξά,  ή θαπλίζνπλ. 



ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 
210-5212000, www.keelpno.gr 

Γηα επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα επηδεκία από ηνλ ηό Ebola, 

αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΚΕΛΠΝΟ: 
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