
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα 

Τηλ: 213 1510186/978/176, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr  

www.civilprotection.gr 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 
 

Νέα ενημερωτική καμπάνια της ΓΓΠΠ για τον Κορωνοϊό για τις 
ευπαθείς ομάδες  

Μένουμε Σπίτια μας 

 
Αθήνα, 09 Μαρτίου 2020 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε απόλυτη συνεννόηση με το 

Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ και με σκοπό την παροχή έγκυρης ενημέρωσης στους 

πολίτες, προχώρησε στην έκδοση 8 χρήσιμων οδηγιών προς τις ευπαθείς ομάδες 

για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19. 

Η νέα ενημερωτική αυτή πρωτοβουλία της ΓΓΠΠ εντάσσεται στην καμπάνια που 

έχει ξεκινήσει η ΓΓΠΠ για τον Κορωνοϊό με τίτλο: “Δεν φοβόμαστε- 

Προστατευόμαστε/ Μένουμε σπίτια μας”. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από το νέο 

κορωνοϊό COVID-19, τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας 

με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες 

κτλ), ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και 

επιπλοκών. 

Κατά συνέπεια για αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται 

ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της 

μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα: 

 Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του 

αναπνευστικού συστήματος 

 Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή 

χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα 

 Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν την επαφή των 

χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα) 

 Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως 

λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών 
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 Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού, κοινωνικών συναναστροφών 

μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων 

 Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης 

συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και να επιμένουν σε 

ιατρική αξιολόγηση 

 Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς 

 Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό 

λόγο 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 1135 


