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Ύποπτο κρούσμα Ιταλού τουρίστα στην Πάτρα

Σε ύψιστη ετοιμότητα για επικείμενη διασπορά της ασθένειας COVID-19 που προκαλεί ο
κοροναϊός βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα.

Οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας και
προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα.
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Η αναστολή λειτουργίας 28 σχολείων σε όλη την επικράτεια είναι ένα από τα τελευταία
μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κοροναϊός και τα επτά κρούσματα
Την ίδια στιγμή, με ήπια συμπτώματα νοσηλεύονται τα επτά κρούσματα του κοροναϊου στη
χώρα μας.

Τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή εκτός κινδύνου
στα νοσοκομεία αναφοράς Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας έχουν σταλεί προς έλεγχος 504 δείγματα. Δεν
αντιστοιχούν όμως σε 504 άτομα αλλά σε διπλό, πιθανότατα αρκετές φορές, έλεγχο ενός
ατόμου.

Τη ίδια στιγμή, ένας Ιταλός υπήκοος ο οποίος θεωρήθηκε ύποπτο κρούσμα παραμένει στο
νοσοκομείο του Ρίου, αναμένοντας τα αποτελέσματα από το Παστέρ, στον υπόλοιπο κόσμο
ο ιός συνεχίζει ακάθεκτος την προέλασή του.

Όπως ανακοινώθηκε, στην περιοχή της Πάτρας κανένα από τα 15-20 άτομα που είχαν
ασθενήσει δεν βρέθηκε θετικό στον ιό.

«Στόχος να περιοριστούν τα κρούσματα»
«Αν και αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε μεγάλη αύξηση στα κρούσματα κοροναϊού μπορούμε
να περιορίσουμε το φαινόμενο στη χώρα μας», σημείωσε ο κ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος,
Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Το στοίχημά μας είναι να περιορίσουμε τον αριθμό με τους απλούς κανόνες καθημερινής
υγιεινής και τον αυτοπεριορισμό» υπογράμμισε ο Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου.
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«Εύχομαι να μην αποδειχθεί τεράστιο λάθος η συμμετοχή στις καρναβαλικές εκδηλώσεις»
είπε.

«Όσο δεν έχουμε πολλά κρούσματα, τόσο θα πρέπει να προσέχουμε. Δεν πρέπει να
εφησυχάζουμε» σημείωσε.

Ερωτηθείς αν θα κλείσουν και άλλοι χώροι συνάθροισης εκτός από σχολεία, είπε ότι «όπου
απαιτείται θα γίνει». «Τα μέτρα λαμβάνονται ανάλογα με την αναγκαιότητα και τις
υποψίες».
in.gr
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