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Ο παρακάτω ορισμός έχει συνταχθεί με βάση τις οδηγίες του WHO και του ECDC και αφορά τόσο στην ανίχνευση των
κρουσμάτων με υποψία λοίμωξης από το νέο κοροναϊό 2019 - nCoV όσο και στη δήλωσή τους στον ΕΟΔΥ. Τονίζεται ότι,
καθώς η επιδημία εξελίσσεται, ο ορισμός κρούσματος ενδέχεται να τροποποιηθεί.
Ύποπτο κρούσμα
Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω
συμπτώματα: βήχα, φαρυγγαλγία, δύσπνοια), με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας

και
Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την
έναρξη των συμπτωμάτων:


Στενή επαφή1 με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από 2019-nCoV

ή


Ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές όπου θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση λοίμωξης από 2019nCoV στην κοινότητα2

ή


Εργασία ή επίσκεψη σε δομή παροχής φροντίδας υγείας όπου αντιμετωπίζονταν ασθενείς με λοίμωξη από
2019-nCoV

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για το νέο κοροναϊό 2019nCoV
Πιθανό κρούσμα
Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο κοροναϊό 2019-nCoV:
 Αδιευκρίνιστο, ή
 Θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς που ανήκουν στην οικογένεια των
κοροναϊών και όχι ειδικά τον νέο κοροναϊό 2019-nCoV
Επιβεβαιωμένο κρούσμα
Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κοροναϊό 2019-nCoV, ανεξαρτήτως κλινικών
συμπτωμάτων και σημείων
Κάθε ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στον ΕΟΔΥ μέσω του «Δελτίου
Δήλωσης Κρούσματος από το νέο κοροναϊό 2019-nCoV
Σημείωση:
1

Ως «στενή επαφή» ορίζεται:
 Άτομο με διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη από 2019-nCoV
 Άτομο με επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή παραμονή σε κλειστό χώρο με ασθενή με λοίμωξη από 2019-nCoV
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εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα
ενδείξεις πνευμονίας
του αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές επαφές)
ή
2 Επικαιροποιημένος
κατάλογος των περιοχών όπου θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση στην κοινότητα είναι διαθέσιμος στον
 Οποιοδήποτε
άτομο εμφανίζει πυρετό ή πρόσφατο ιστορικό πυρετού (≥ 38°C) και οξεία λοίμωξη του
σύνδεσμο
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

αναπνευστικού (οξεία έναρξη λοίμωξης αναπνευστικού με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα

