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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να βρει τρόπους για να «θωρακίσει»
τον πλανήτη κόντρα στον φονικό κοροναϊό που εξαπλώνεται ραγδαία και πλήττει
την υφήλιο.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τραπεζογραμμάτια προκειμένου
να καθυστερήσουμε την εξάπλωση του κορωνοϊού, την ώρα που ο Covid-19 θερίζει Ιταλία και
Ιράν με δεκάδες νεκρούς ανά ημέρα.

Οι οδηγίες του ΠΟΥ είναι σαφείς. Όσοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με χαρτονομίσματα
να πλένουν συχνά τα χέρια τους, καθώς ο Covid-19 παραμένει στην επιφάνειά τους για
αρκετές μέρες. Μάλιστα ο ΠΟΥ προτρέπει τους καταναλωτές να επιλέγουν τις ψηφιακές
συναλλαγές προκειμένου να αποφεύγουν όσο περισσότερο γίνεται τις δοσοληψίες με
χρήματα. Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλούν τα μέτρα που ελήφθησαν σε Κίνα και Νότια
Κορέα σχετικά με τον καθαρισμό των τραπεζογραμματίων. Οι δημόσιες υπηρεσίες
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απολύμαναν και απομόνωσαν χρησιμοποιημένα τραπεζογραμμάτια. Εκτός αυτού
χρησιμοποιήθηκε υπεριώδες φως προκειμένου να αποστειρώσουν τα χαρτονομίσματα, ενώ
στη συνέχεια τα μετρητά έμπαιναν σε καραντίνα για 14 μέρες πριν τα ξαναρίξουν στην
αγορά.

Μάλιστα η κεντρική τράπεζα της Κίνας πραγματοποίησε έκτακτη έκδοση ύψους 4
δισεκατομμυρίων γιουάν στην επαρχία Γουχάν, όπου αποτελεί και το επίκεντρο της
επιδημίας. Οσον αφορά στην Ευρώπη, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει αναγνωρίσει ότι τα
τραπεζογραμμάτια μπορούν να μεταφέρουν βακτήρια του κορωνοϊού, αλλά δεν υπάρχει
πλάνο ώστε να ληφθούν τόσο αυστηρά μέτρα. Εκπρόσωπος της ΠΟΥ δήλωσε στην
Telegraph: «Γνωρίζουμε ότι τα χρήματα αλλάζουν συχνά τα χέρια και μπορούν να
μεταφέρουν όλα τα είδη βακτηρίων και ιών. «Θα συμβουλεύαμε τους ανθρώπους να πλένουν
τα χέρια τους μετά το χειρισμό χαρτονομισμάτων και να μην αγγίζουν το πρόσωπό τους»,
τόνισε.

Επιστημονικά πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιο είναι το ακριβές χρονικό διάστημα που ο
κορωνοϊός μπορεί να επιβιώσει εκτός του ανθρώπινου οργανισμού.

Ωστόσο σύμφωνα με ανάλυση 22 προηγούμενων μελετών σχετικές με παρόμοιους ιούς,
όπως ο NARS και ο SARS, εκτιμάται ότι οι κοροναϊοί μπορούν να παραμείνουν πάνω σε
άψυχες επιφάνειες για έως και εννέα ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου.
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