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Στη χώρα μας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοίησε
σύσκεψη επιστημόνων με θέμα τα επιδημιολογικά δεδομένα του ιού

Με τα επιβεβειαωμένα κρούσματα μόνο στην Κίνα να ανέρχονται σε 571 και τους νεκρούς
σε 17, αυξάνεται διεθνώς η ανησυχία για τον νέο κοροναϊό που προκαλεί επιδημία
πνευμονίας και ξεκίνησε από την επαρχία Ουχάν. Ήδη, από το πρωί της Πέμπτης 23/1, οι
Αρχές της Κίνας προχώρησαν στην αναστολή των δρομολογίων λεωφορείων, πλοίων,
μετρό, ενώ οι σταθμοί του αεροδρομίου και των τρένων θα κλείσουν για τους εξερχόμενους
επιβάτες.

Επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκτός από την Κίνα, έχουν καταγραφεί στη Νότια Κορέα και την
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Αυστραλία. Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα απαγόρευσε την είσοδο τουριστών στη χώρα.
Τώρα, οι υγειονομικές υπηρεσίες σε Μεξικό και Κολομβία ανακοίνωσαν ότι ενδέχεται να
βρίσκονται αντιμέτωπες με το πρώτο κρούσμα κοροναϊού.

Στη χώρα μας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοίησε σύσκεψη
επιστημόνων με θέμα τα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κοροναϊού (2019-nCoV). Σε
αυτήν, έγινε ανασκόπηση των διεθνών δεδομένων σχετικά με τη νόσο καθώς και εκτίμηση
κινδύνου για τη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα καθώς και τις οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων (ECDC) ο κίνδυνος εισαγωγής κρούσματος κρίνεται
χαμηλός.

O ΕΟΔΥ παραμένει σε επαγρύπνηση - όπως τονίζουν οι ειδικοί του φορεά- σχετικά με την
νόσο για ενδεχόμενα κρούσματα σε ταξιδιώτες, ενώ έχει ήδη εκδώσει ενημερωτικό υλικό
και οδηγίες για τις πύλες εισόδου της χώρας και τα νοσοκομεία. Ο Οργανισμός αναφέρει
ότι το επιστημονικό προσωπικό παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και συνεργάζεται
με τους διεθνείς οργανισμούς για τυχόν περαιτέρω απαραίτητα μέτρα.

ΠΟΥ: Τα μέτρα που ανακοίνωσε το Πεκίνο θα «μειώσουν» τον κίνδυνο διεθνούς εξάπλωσης

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ
Γκεμπρεγιέσους χαρακτήρισε κατάλληλα και πολύ σημαντικά τα μέτρα που έλαβε το
Πεκίνο στην πόλη Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κοροναϊός, σημειώνοντας πως
αυτά θα «μειώσουν» τους κινδύνους διεθνούς εξάπλωσης του ιού.

Σε ερώτηση που του έγινε για τα μέτρα που ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα η κινεζική
μεγαλούπολη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, με την αναστολή λειτουργίας μαζικών μέσων
μεταφοράς και αεροπορικών πτήσεων από το πρωί της Πέμπτης, ο Γκεμπρεγιέσους
χαιρέτισε τα «πάρα πολύ ισχυρά μέτρα». «Τους τονίσαμε (στους Κινέζους) ότι με τη λήψη
ισχυρών μέτρων, όχι μόνο θα ελέγξουν την επιδημία στη χώρα τους, αλλά θα μειώσουν
επίσης τον κίνδυνο διεθνούς εξάπλωσής του», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.
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