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Επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola είλαη ζε εμέιημε ζηελ Δπηηθή Αθξηθή. Έσο ηηο 21 

Ννεκβξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζπλνιηθά 15351 επηβεβαησκέλα, πηζαλά θαη ύπνπηα 

θξνύζκαηα θαη 5459 ζάλαηνη ζηηο ρώξεο : Γνπηλέα, Ληβεξία, Μάιη, Σηέξα Λεόλε, Ιζπαλία 

θαη ΗΠΑ, θαη ζηηο πιένλ ειεύζεξεο ηνπηθήο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Ebola: Νηγεξία, 

Σελεγάιε.  

Ο ΠΟΥ αλαθνίλσζε επίζεκα ηε ιήμε ηεο επηδεκίαο ζηε Λατθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό 

(Κνλγθό- Κηλζάζα).  

Σύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα, 

εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα επηβεβαησκέλν ή ύπνπην θξνύζκα ή επαθή θξνύζκαηνο (ζηηο 

επαθέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πνπ έιαβε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο). 

 
ςζηήνεηαι ζε όλοςρ όζοςρ έσοςν ππογπαμμαηίζει ή επιθςμούν να 

επιζκεθθούν σώπερ ηηρ Γςηικήρ Αθπικήρ, όπωρ Γοςινέα, Λιβεπία, και ιέπα 

Λεόνε να αποθύγοςν ππορ ηο παπόν αςηή ηην μεηακίνηζη, εθόζον δεν 

ζςνηπέσει πολύ ζοβαπόρ λόγορ. ε πεπίπηωζη πος επιβάλλεηαι ηο ηαξίδι ππορ 

ηιρ πποαναθεπθείζερ σώπερ θα ππέπει να ακολοςθούνηαι οι κάηωθι οδηγίερ. 

 
Οδηγίες 

 
Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο είλαη ρακειόο. Ωζηόζν, νη ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη 

πεξηνρέο ζηε Δπηηθή Αθξηθή ζπληζηάηαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ αηκνξξαγηθό ππξεηό 

Ebola. Δελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν. Η 

πεξίνδνο επώαζεο δηαξθεί από 2 έσο 21 εκέξεο θαη αθνινπζείηαη από απόηνκε 

εκθάληζε πςεινύ ππξεηνύ, κπαιγίαο, δηάξξνηαο, θεθαιαιγίαο, θόπσζεο θαη θνηιηαθνύ 

άιγνπο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρεη εμάλζεκα, πνλόιαηκνο θαη επηπεθπθίηηδα. Ο αζζελήο 

θαζίζηαηαη κνιπζκαηηθόο κόιηο εθδεισζεί ν ππξεηόο. Η κεηάδνζε από άηνκν ζε άηνκν 
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κπνξεί λα γίλεη κε ηελ άκεζε επαθή εθδνξάο ηνπ δέξκαηνο ή βιελλνγόλνπ κε ην αίκα, 

ηηο εθθξίζεηο, ηα όξγαλα ή άιια ζσκαηηθά πγξά ηνπ κνιπζκέλνπ αηόκνπ, θαη κε ηελ 

έκκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ή ηα αληηθείκελα πνπ κνιύλζεθαλ από απηά ηα πγξά. 

Ο ηόο κεηαδίδεηαη κέζσ επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά κνιπζκέλα άγξηα δώα (όπσο 

ρηκπαηδήδεο, κατκνύδεο, γνξίιεο, λπρηεξίδεο, θα). Η λόζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί από 

ηνπο άλδξεο κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο ρσξίο πξνθπιάμεηο έσο θαη 7 εβδνκάδεο 

κεηά ηελ αλάξξσζε. Σπζηήλεηαη: 

o Η απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε άηνκα πνπ λνζνύλ ή απεβίσζαλ από ηνλ 

αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola. 

o Η απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε αίκα, ηζηνύο θαη ζσκαηηθά πγξά αζζελώλ ή 

λεθξώλ. 

o Η απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε ην πεξηβάιινλ ή ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί από αζζελείο ή κνιύλζεθαλ κε ηα πγξά αζζελώλ, αθόκα θαη κεηά 

ην ζάλαηό ηνπο. 

o Η απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά άγξηα δώα, ή κε ην σκό ή 

αηειώο ςεκέλν θξέαο ηνπο. 

o Η ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο, όπσο πξνζεθηηθό θαη ζπρλό πιύζηκν 

ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη ή θαζαξηζκόο κε αιθννινύρν δηάιπκα, ηδηαίηεξα 

πξηλ ηελ επαθή ησλ ρεξηώλ κε ηα κάηηα, ηε κύηε θαη ην ζηόκα, κεηά ηελ επίζθεςε 

ζηελ ηνπαιέηα ή ηελ επαθή κε αληηθείκελα πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ κνιπλζεί. 

o Σηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ή ακέζσο 

κεηά ηελ επηζηξνθή, από ρώξα όπνπ αλαθέξνληαη θξνύζκαηα αηκνξξαγηθνύ 

ππξεηνύ Ebola, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα ηα ζπκπηώκαηα θαη ην ηαμίδη.  
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