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Ο MERS-CoV απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά από αζζελείο κε ζνβαξό νμύ αλαπλεπζηηθό
ζύλδξνκν, ζηελ Αξαβηθή Φεξζόλεζν, ην Σεπηέκβξην ηνπ 2012. Έσο ηηο 11 Ινπλίνπ 2014
έρνπλ αλαθεξζεί ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο (ΠΟΥ) ζπλνιηθά 683 εξγαζηεξηαθά
επηβεβαησκέλα

θξνύζκαηα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

204

ζαλάησλ.

Τα

θξνύζκαηα

αλαθέξζεθαλ ζηηο ρώξεο: Σανπδηθή Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά Εκηξάηα, Καηάξ,
Ινξδαλία, Οκάλ, Κνπβέηη, Λίβαλνο, Υεκέλε, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία,
Τπλεζία, Μαιαηζία, ΗΠΑ, Αίγππηνο, Οιιαλδία, Ειιάδα θαη ζηηο Φηιηππίλεο. Ο θίλδπλνο
γηα ηνλ ηαμηδηώηε ζεσξείηαη ρακειόο. Σύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί,
πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηαμίδηα ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ.

Οδηγίερ
Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηώλ πνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε
πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα. Εθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ
ινηκώμεσλ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζηνλ άλζξσπν κπνξεί

λα πξνθαιείηαη

από

θνξνλατνύο. Ο αθξηβήο ηξόπνο κεηάδνζεο δελ είλαη αθόκα γλσζηόο. Υπάξρνπλ πάλησο
ζαθείο ελδείμεηο πεξηνξηζκέλεο κεηάδνζεο από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Τα κέηξα
πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο, ζπζηήλεηαη:
o

ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη
εκθαλώο ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν
δηάιπκα.

o

θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα
θαη ηνπ θηεξλίζκαηνο.

o

απνθπγή

επαθήο

κε

αζζελείο

πνπ

έρνπλ

ζπκπηώκαηα

ινίκσμεο

ηνπ

αλαπλεπζηηθνύ.
o

απνθπγή ηεο επαθήο κε παξαγσγηθά, θαηνηθίδηα θαη άγξηα δώα (όπσο νη θακήιεο).
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o

απνθπγή ηεο επαθήο κε απεθθξίζεηο (νύξα, θόπξαλα) δώσλ.

o

απνθπγή θαηαλάισζεο κε παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο θαη αλεπαξθώο καγεηξεπκέλνπ
θξέαηνο, ηδηαίηεξα από θακήιεο.

o

απνθπγή θαηαλάισζεο θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, αλ δελ ηα έρνπλ πιύλεη ή
μεθινπδίζεη νη ίδηνη.

o

απνθπγή θαηαλάισζεο ηξνθώλ πνπ δελ έρνπλ παξαζθεπαζηεί ηεξώληαο ηνπο
θαλόλεο πγηεηλήο.

o

αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή,
βήραο ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα
ηαηξηθή βνήζεηα. Σπληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή
ησλ ζπκπησκάησλ.

Επίζεο, ην Υπνπξγείν Υγείαο ηεο Σανπδηθήο Αξαβίαο ζπληζηά ηελ αλαβνιή ηνπ ηαμηδηνύ
ζε πξνζθπλεηέο:
o

ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ.

o

κε ρξόληα λνζήκαηα (πρ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα,
ζαθραξώδε δηαβήηε), αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε).

o

έγθπεο γπλαίθεο θαη παηδηά.

Μεηά ηελ επηζηξνθή:
o

ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 14 εκέξεο.

o

αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 14 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή
δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα
αλαδεηεζεί ηαηξηθή βνήζεηα άκεζα θαη λα ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα ην πξόζθαην
ηαμίδη, ή λα γίλεη επηθνηλσλία κε ην ΚΕΕΛΠΝΟ (210-521200, 210-5212054).
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