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ΕΚΣΑΚΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 

Ακινα, 15/03/2020 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 & ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΕΙ 

Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων παρζχει οδθγίεσ ςε ςχζςθ με τουσ δότεσ 

και τουσ λιπτεσ οργάνων, ιςτϊν & κυττάρων, κακϊσ και τουσ μεταμοςχευμζνουσ 

αςκενείσ. 

 

Λόγω τθσ ταχείασ εξάπλωςθσ του νζου κορωνοϊοφ (Coronavirus SARS –COVID-19) 

παγκοςμίωσ, αλλά και ςτθ χϊρα μασ, και παρόλο που μζχρι ςιμερα δεν ζχουν καταγραφεί 

μεταδόςεισ του ιοφ μζςω τθσ δωρεάσ οργάνων, ιςτϊν και κυττάρων, ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ 

Μεταμοςχεφςεων (ΕΟΜ) ενιςχφει τα μζτρα πρόλθψθσ μετάδοςθσ του ιοφ μζςα από τισ 

διαδικαςίεσ τθσ δωρεάσ και των μεταμοςχεφςεων. Ταυτόχρονα, ο ΕΟΜ καταβάλλει κάκε 

δυνατι προςπάκεια ϊςτε να διατθρθκεί θ αδιάκοπθ εκνικι και διακρατικι δωρεά οργάνων 

ιςτϊν και κυττάρων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ.  

Όςον αφορά τθν αφαίρεςθ οργάνων και ιςτϊν από αποβιϊςαντα δότθ, κα πρζπει να 

πραγματοποιείται εξζταςθ για COVID-19 ςε ρινοφαρυγγικζσ εκκρίςεισ όλων των δυνθτικϊν 

δοτϊν αλλά και υποψιφιων λθπτϊν μοςχεφματοσ. Ο υποψιφιοσ λιπτθσ μοςχεφματοσ δεν 

κα πρζπει να ζχει πικανι ζκκεςθ ςτον COVID-19 τισ τελευταίεσ 21 θμζρεσ (να μθν ζχει 

ταξιδζψει ςε περιοχι υψθλοφ κινδφνου και να μθν ζχει ζρκει ςε επαφι με άτομο κετικό για 

COVID-19). Τα αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ κα πρζπει να είναι διακζςιμα πριν τθν λιψθ των 

οργάνων και ιςτϊν και ςε περίπτωςθ κετικότθτασ του δότθ, το μόςχευμα κα κρίνεται 

ακατάλλθλο, ενϊ ςε περίπτωςθ κετικότθτασ ενόσ λιπτθ το μόςχευμα κα δίνεται ςε άλλον 

υποψιφιο λιπτθ. 

 

Η ζνδειξθ τθσ μεταμόςχευςθσ από ηϊντα δότθ πρζπει να αξιολογείται ςυνεχϊσ από τουσ 

γιατροφσ τθσ μονάδασ μεταμόςχευςθσ και μεταμοςχεφςεισ από ηϊντα δότθ που δεν ζχουν 

επείγουςα ζνδειξθ ςυςτινεται προσ το παρόν να αναβάλλονται. Οι αςκενείσ που είναι 

υποψιφιοι για μεταμόςχευςθ από ηϊντα δότθ πρζπει να μθν ζχουν πικανι ζκκεςθ ςτον 

COVID-19 τισ τελευταίεσ 21 θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε διαδικαςίασ ςχετικισ 

με τθ μεταμόςχευςθ, ενϊ οι υποψιφιοι ηϊντεσ δότεσ οργάνων, ιςτϊν ι αρχζγονων 

αιμοποιθτικϊν κυττάρων πρζπει να μθν ζχουν πικανι ζκκεςθ ςτον COVID-19 τισ τελευταίεσ 
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28 θμζρεσ (να μθν ζχουν ταξιδζψει ςε περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου και να μθν ζχουν ζρκει ςε 

επαφι με άτομο κετικό για COVID-19). Επιπρόςκετα, ςτουσ ηϊντεσ δότεσ ςυςτινεται να 

γίνεται ζλεγχοσ ρινοφαρυγγικϊν εκκρίςεων για COVID-19 τθν θμζρα τθσ προγραμματιηόμενθσ 

δωρεάσ, ενϊ ςτουσ λιπτεσ ςυςτινεται να γίνεται ζλεγχοσ ρινοφαρυγγικϊν εκκρίςεων για 

COVID-19 πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε διαδικαςίασ ςχετικισ με τθ μεταμόςχευςθ. Σε 

περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ, κα αναςτζλλεται προςωρινά θ μεταμόςχευςθ και κα 

πρζπει ο αςκενισ να ακολουκεί τισ ςχετικζσ κρατικζσ οδθγίεσ. Η αναςτολι τθσ 

μεταμόςχευςθσ από κετικό για COVID-19 ηϊντα δότθ και/ι προσ κετικό για COVΙD-19 λιπτθ 

ιδανικά κα διαρκεί 3 μινεσ, αλλά εξατομικευμζνεσ αποφάςεισ για βραχφτερθ διάρκεια 

αναςτολισ μπορεί να λαμβάνονται από τθ μεταμοςχευτικι ομάδα ανάλογα με το επείγον τθσ 

ζνδειξθσ για μεταμόςχευςθ.  

 

Ειδικά ωσ προσ τθ μεταμόςχευςθ αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων, ο δότθσ πρζπει να 

εφαρμόηει αυςτθρά όλουσ τουσ κανόνεσ προςταςίασ από ζκκεςθ ςε COVID-19 για 

τουλάχιςτον 28 θμζρεσ προ τθσ λιψθσ των κυττάρων και ιδανικά μπορεί να παραμζνει ςε κατ’ 

οίκον περιοριςμό για 21 θμζρεσ προ τθσ λιψθσ των κυττάρων. Σφμφωνα και με τισ πρόςφατεσ 

ςυςτάςεισ τθσ ΕΒΜΤ (European Society for Blood and Marrow Transplantation), ςυςτινεται 

όπωσ το μόςχευμα τίκεται ςε κατάψυξθ και παραμζνει ςε κρυοςυντιρθςθ για τουλάχιςτον 21 

θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ του ςχιματοσ προετοιμαςίασ του λιπτθ, ϊςτε να αποκλείεται το 

ενδεχόμενο μετάδοςθσ του ιοφ από το δότθ, ειδικά ςε περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να 

αποκλειςκεί θ πικανι ζκκεςθ του δότθ ςε COVID-19. Συςτινεται τζλοσ, αν είναι δυνατό, να 

υπάρχει διακζςιμθ εναλλακτικι πθγι αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων. 

 

 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 & ΜΕΣΑΜΟΧΕΤΜΕΝΟΙ ΑΘΕΝΕΙ – ΟΜΑΔΑ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
 
ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
 
Ιςτορικό: Οι κορωνοϊοί είναι ςυνθκιςμζνοι ιοί, που ςυνικωσ προκαλοφν ζνα απλό 
κρυολόγθμα. Όταν εμφανίηονται λοιμϊξεισ από νζα ςτελζχθ ιϊν, μποροφν να προκαλζςουν 
πιο ςοβαρι νόςθςθ, όπωσ παρατθρικθκε με τθν λοίμωξθ του νζου κορωνοϊοφ που 
ονομάηεται Coronavirus 2019 (COVID-19). Αυτόσ ο κορωνοϊόσ ονομάηεται και ιόσ ςοβαροφ 
οξζοσ αναπνευςτικοφ ςυνδρόμου 2 (SARS-CoV-2) και είναι θ αιτία τθσ επιδθμίασ που ξεκίνθςε 
ςτθ Wuhan τθσ Κίνασ το Δεκζμβριο του 2019 και τϊρα ζχει εξαπλωκεί ςτα περιςςότερα μζρθ 
του κόςμου. 
 
Συμπτϊματα: 

 Πυρετόσ 

 Βιχασ 

 Δυςκολία ςτθν αναπνοι 

 Άλλα ςυμπτϊματα που μοιάηουν με γρίπθ 

 Πνευμονία, πιο ςυχνά ςε άτομα που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ, όπωσ οι μεταμοςχευμζνοι 

 Κςωσ ςυμπτϊματα γαςτρεντερικοφ, όπωσ διάρροια, ναυτία, ζμετοσ, κοιλιακόσ πόνοσ 
 
Επί του παρόντοσ, δεν υπάρχει αντιικι φαρμακευτικι αγωγι ι εμβόλιο που να είναι 
αποτελεςματικά για αυτόν τον ιό, αλλά μελζτεσ για τθν ανάπτυξθ αυτϊν είναι ςε εξζλιξθ. 
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Πολλοί μεταμοςχευμζνοι αςκενείσ και οι οικογζνειζσ τουσ ζχουν απορίεσ ςχετικά με τον 
COVID-19. Οι παρακάτω πλθροφορίεσ και ερωτιςεισ αποςκοποφν ςτθν παροχι απαντιςεων 
βάςει των διακζςιμων πλθροφοριϊν. 
 
Ε: Οι μεταμοςχευμζνοι αςκενείσ διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο από τον ιό; 
 
Α: Δεν ζχουμε ξεκάκαρα δεδομζνα ςχετικά με το εάν θ λοίμωξθ από τον COVID-19 
εκδθλϊνεται ςυχνότερα και/ι είναι πιο ςυχνά ςοβαρι ςε μεταμοςχευμζνουσ ςε ςφγκριςθ με 
τουσ υγιείσ ανκρϊπουσ. Ωςτόςο, άλλοι ιοί ςυχνά προκαλοφν ςυχνότερα ςοβαρι νόςθςθ ςε 
άτομα με επθρεαςμζνο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα, όπωσ οι μεταμοςχευμζνοι. Για το λόγο αυτό, 
είναι ςθμαντικό να λαμβάνονται προφυλάξεισ για τθν πρόλθψθ τθσ λοίμωξθσ.  
Ο ιόσ μεταδίδεται κυρίωσ μζςω ςτενισ, άμεςθσ επαφισ με κάποιον που ζχει τον ιό. Οι 
άνκρωποι πιςτεφεται ότι είναι πιο μεταδοτικοί όταν ζχουν ςυμπτϊματα, αλλά μερικοί 
άνκρωποι μπορεί να φζρουν και να μεταδίδουν τον ιό ακόμα και αν δεν παρουςιάηουν 
ςυμπτϊματα ι είναι μόνο ελαφρϊσ άρρωςτοι. Είναι δυνατό να μολυνκείτε από τον ιό από 
μια επιφάνεια που ζνα μολυςμζνο άτομο άγγιξε, αν προθγουμζνωσ είχε αγγίξει τθ μφτθ, το 
ςτόμα ι τα μάτια του χωρίσ να πλφνει τα χζρια του πριν τα τοποκετιςει πάνω ςτθν επιφάνεια 
(όπωσ λαβζσ κυρϊν, τραπζηια κ.λπ.). Επίςθσ, με βάςθ πολφ πρόςφατα ςτοιχεία, φαίνεται ότι 
ςπανιότερα ο ιόσ ίςωσ  μεταδίδεται και μζςω τθσ κοπρανοςτοματικισ οδοφ, που κα 
μποροφςε να αφορά μετάδοςθ του ιοφ μζςω μολυςμζνων αμαγείρευτων τροφϊν (όπωσ 
ςαλάτεσ κλπ) που προετοιμάςκθκαν από άτομα που ζχουν τον ιό και δεν τιρθςαν τουσ 
κανόνεσ υγιεινισ επεξεργαςίασ και παραςκευισ των τροφϊν.  
Γενικϊσ, οι πικανότθτεσ μόλυνςθσ εξαρτϊνται από το εάν υπάρχουν μολυςμζνα άτομα ςτο 
περιβάλλον του μεταμοςχευμζνου αςκενι. 
 
Ε: Τπάρχουν περιοριςμοί ταξιδιοφ για τουσ μεταμοςχευμζνουσ; 
Α: Υπάρχει εκτεταμζνθ ι ςυνεχισ κοινοτικι μετάδοςθ ςε: 
Κίνα, Ιράν, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορζα, ενϊ από τισ 9 Μαρτίου 2020, υπάρχουν άτομα με 
COVID-19 ςε 100 χϊρεσ. Οπότε προτείνεται ςτουσ μεταμοςχευμζνουσ και ςτουσ οικείουσ τουσ 
να αποφεφγουν γενικϊσ τισ μετακινιςεισ αυτι τθν περίοδο, να μθν ταξιδεφουν για 
οποιοδιποτε λόγο ςε περιοχζσ με υψθλι επίπτωςθ τθσ λοίμωξθσ και να αποφεφγουν το 
ςυνωςτιςμό με άλλουσ ανκρϊπουσ.  
 
Ε: Ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειάσ μου μόλισ επζςτρεψε από μια περιοχι με υψθλι 
δραςτθριότθτα COVID-19. Σι πρζπει να κάνω? 
Α: Είναι καλφτερο να αποφφγετε τθν επαφι για 14 θμζρεσ με άτομα που επζςτρεψαν από μια 
περιοχι όπου κα μποροφςαν να είχαν εκτεκεί ςτον COVID-19. Αν το άτομο παραμζνει υγιζσ 
μετά από 14 θμζρεσ, θ επαφι μπορεί να ςυνεχιςτεί. 
Εάν θ αποφυγι τθσ επαφισ δεν είναι δυνατι, ςυνιςτάται: Συχνό πλφςιμο των χεριϊν με νερό 
και ςαποφνι ι αλκοολοφχο αντιςθπτικό χεριϊν. Όλα τα μζλθ του νοικοκυριοφ πρζπει να 
αποφεφγουν να αγγίηουν τα ςτόματα, τισ μφτεσ και τα μάτια τουσ. Πρζπει να βιχετε και να 
φταρνίηεςτε ςτον εςωτερικι επιφάνεια του λυγιςμζνου ςασ αγκϊνα.  
 
Ε: Πρζπει οι μεταμοςχευμζνοι να φοροφν μάςκα ι να αποφεφγουν τουσ δθμόςιουσ 
χϊρουσ; 
Α: Το όφελοσ από τθ χριςθ μάςκασ ςτο κοινό είναι αμφιλεγόμενο ακόμα και για τουσ 
μεταμοςχευμζνουσ. Είναι άγνωςτο αν θ χριςθ μάςκασ κα βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ τθσ 
λοίμωξθσ. Οι περιςςότερεσ χειρουργικζσ μάςκεσ δεν είναι ςτεγανζσ και τα αεροηόλ μποροφν 
να τισ διαπεράςουν. Ωςτόςο, μπορεί να ςασ εμποδίςουν να αγγίξετε τθ μφτθ και το ςτόμα 
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ςασ. Οι μεταμοςχευμζνοι κα πρζπει να αποφεφγουν το ςυγχρωτιςμό με κόςμο. Γενικά, εάν 
επιλζξετε να χρθςιμοποιιςετε μια μάςκα για να αποφφγετε οποιαδιποτε εξάπλωςθ τθσ 
λοίμωξθσ, ςυνιςτάται να επιλζξετε μια χειρουργικι μάςκα και να τθν χρθςιμοποιείτε ςε 
ςυνδυαςμό με τθν καλι υγιεινι των χεριϊν. 
 
Ε: Σι πρζπει να κάνω εάν ζχω ςυμπτϊματα γρίπθσ / αναπνευςτικοφ; 
Α: Υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ αιτίεσ που μπορεί να προκαλζςουν πυρετό, βιχα, 
δφςπνοια και ςυμπτϊματα που μοιάηουν με γρίπθ. Παρόλα αυτά, εάν ζχετε πυρετό, 
φτάρνιςμα ι βιχα : 

  Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό ςασ ι επικοινωνιςτε με τον ΕΟΔΥ μζςω τθσ τθλεφωνικισ 
γραμμισ 24ωρθσ λειτουργίασ 1135 

  Φοράτε μάςκα όταν είςτε μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ για να αποφφγετε τθ μετάδοςθ τθσ 
λοίμωξθσ 

  Μθν επιςκζπτεςτε Μονάδα Μεταμόςχευςθσ, εάν είναι πικανό να ζχετε λοίμωξθ με τον 
κορωνοϊό 

  Αν τα ςυμπτϊματα είναι ςοβαρά και πρζπει να επιςκεφτείτε νοςοκομείο, μθν μεταβείτε ςε 
Μονάδα Μεταμοςχεφςεων, αλλά ςε νοςοκομεία αναφοράσ για τον κορωνοϊό. Οι ιατροί εκεί 
μπορεί επικοινωνιςουν με τισ Μονάδεσ Μεταμοςχεφςεων ι τουσ κεράποντεσ ιατροφσ ςασ για 
ρφκμιςθ τθσ αγωγισ ςασ ςχετικά με τθ μεταμόςχευςθ, εφ όςον χρειαςτεί.  

Ε: Σι πρζπει να κάνω εάν διαγνωςτεί με COVID-19 κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειασ / 
ςυνεργάτθσ μου; 
A: Εάν διαγνωςτεί κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ ςασ ι ςυνεργάτθσ ςασ με τον οποίο 
διατθρείτε ςτενι επαφι ι εάν υπάρχει υποψία ότι ζχει COVID-19, κα πρζπει το άτομο αυτό 
να αποφφγει κάκε περαιτζρω επαφι με το μεταμοςχευμζνο. Ο μεταμοςχευμζνοσ ι τα μζλθ 
τθσ οικογζνειάσ του κα πρζπει να ενθμερϊςουν το κεράποντα ιατρό του αςκενοφσ ότι ζχουν 
ζρκει ςε επαφι με κάποιον που ζχει διαγνωςτεί με το COVID-19. Ο μεταμοςχευμζνοσ κα 
πρζπει να παρακολουκείται για ςυμπτϊματα και είναι ςκόπιμο να παραμείνει ςε κατ’ οίκον 
περιοριςμό για 14 θμζρεσ για αποφυγι διαςποράσ του ιοφ. Θα πρζπει να επικοινωνιςει με 
τον γιατρό του εάν εμφανίςει πυρετό, βιχα ι δφςπνοια ι ακόμθ και διάρροιεσ, ναυτία, ζμετο, 
κοιλιακό πόνο. 
Προσ το παρόν, δεν υπάρχει εγκεκριμζνο εμβόλιο ι φάρμακο για πρόλθψθ ι κεραπεία τθσ 
λοίμωξθσ, αλλά είναι υπό εξζλιξθ ςχετικζσ κλινικζσ δοκιμζσ. 
  
Ε: Πϊσ μπορϊ να εξεταςκϊ για να δω αν ζχω λοίμωξθ με COVID-19; 
Α: Αυτι τθ ςτιγμι, ο ζλεγχοσ για τον COVID-19 παρζχεται  από τισ αρχζσ δθμόςιασ υγείασ 
μόνο για τουσ αςκενείσ που ζχουν ςυμπτϊματα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Εάν πιςτεφετε 
ότι ζχετε COVID-19, καλζςτε τον Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ και το κεράποντα ιατρό 
ςασ για περαιτζρω οδθγίεσ. 
 
Ε: Είναι αςφαλζσ να πάω ςτο νοςοκομείο για προγραμματιςμζνο ραντεβοφ; 
Α: Ο κίνδυνοσ μόλυνςθσ από τον COVID-19 ςε νοςοκομεία τθσ χϊρασ εξακολουκεί να είναι 
χαμθλόσ. Οι εγκαταςτάςεισ υγειονομικισ περίκαλψθσ αξιολογοφν τουσ αςκενείσ για τον 
κίνδυνο του COVID-19 και, αν θ υποψία είναι υψθλι, οι αςκενείσ αυτοί απομονϊνονται. 
Παρόλα αυτά, επειδι οι ςυνκικεσ λειτουργίεσ των νοςοκομείων αυτι τθν περίοδο μπορεί να 
μεταβάλλονται διαρκϊσ, είναι χριςιμο να επιβεβαιϊνετε αν ιςχφει το προγραμματιςμζνο ςασ 
ραντεβοφ. Εάν θ κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ το επιτρζπει, ίςωσ ςκεφκείτε να μετακζςετε το 
ραντεβοφ ςασ για αργότερα. 
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Ε: Ζχω προγραμματιςμζνο ραντεβοφ ςτο Μεταμοςχευτικό Κζντρο του εξωτερικοφ που 
μεταμοςχεφτθκα, τι να κάνω? 
Α: Εάν ζχετε προγραμματιςμζνο ραντεβοφ για ζλεγχο ςε κζντρο του εξωτερικοφ, 
επιβεβαιϊςτε πρϊτα ότι ιςχφει το ραντεβοφ ςασ. Πολλά κζντρα ςτθν Ευρϊπθ μπορεί να 
αναςτζλλουν προςωρινά τθ λειτουργία των τακτικϊν τουσ ιατρείων. Επίςθσ, αυτι τθν περίοδο 
είναι φρόνιμο να αποφεφγονται οι μετακινιςεισ με μζςα μαηικισ μεταφοράσ, εφόςον δεν 
υπάρχει επείγουςα ανάγκθ. Για οτιδιποτε επείγον, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο κεράποντα 
ιατρό ςασ και ςτισ εγχϊριεσ Μονάδεσ Μεταμοςχεφςεων.  
 
Ε: Σι μπορϊ να κάνω για να προετοιμαςτϊ για ζνα ξζςπαςμα του COVID-19 ςτθν περιοχι 
μου; 
Α: Σασ ςυνιςτοφμε να ζχετε επίγνωςθ του τι ςυμβαίνει ςτθν κοινότθτά ςασ, ελζγχοντασ τισ 
ςχετικζσ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ. 
Κάτι άλλο που πρζπει να ζχετε υπόψθ: 

 Βεβαιωκείτε ότι ζχετε αρκετζσ προμικειεσ και φάρμακα. Εάν είναι δυνατόν, να ζχετε ςε κάκε 
περίπτωςθ ςτθ διάκεςι ςασ φάρμακα που κα ςασ καλφψουν για τουλάχιςτον 2 εβδομάδεσ. 
Συηθτιςτε με το γιατρό ςασ και το φαρμακοποιό τισ δυνατότθτεσ ςυνταγογράφθςθσ και 
προμικειασ των φαρμάκων ςασ για διαςτιματα μεγαλφτερα από τα ςυνθκιςμζνα. Ανακζςτε 
ςε άλλο πρόςωπο τθν παραλαβι των φαρμάκων ςασ από το φαρμακείο, ϊςτε να αποφεφγετε 
τουσ πολυςφχναςτουσ χϊρουσ 

 Αποφφγετε τισ περιοχζσ με ςυνωςτιςμό και τα άρρωςτα άτομα 

 Πλζνετε ςυχνά τα χζρια ςασ 
 

Ε: Είμαι ςε αναμονι για μεταμόςχευςθ. Μπορϊ να μολυνκϊ με COVID-19 από το δότθ μου; 
Α: Ο κίνδυνοσ λοίμωξθσ με COVID-19 μζςω τθσ δωρεάσ οργάνων είναι πολφ χαμθλόσ. Οι 
ηϊντεσ δότεσ δεν κα πρζπει να ζχουν πικανι ζκκεςθ ςτον COVID-19 τισ τελευταίεσ 28 θμζρεσ 
(ταξίδι ςε περιοχι υψθλοφ κινδφνου, επαφι με άτομο κετικό για COVID-19), ενϊ ςυςτινεται 
να ελζγχονται και πρζπει να είναι αρνθτικοί για COVID-19. 
 
Ε: Από ποφ μπορϊ να ενθμερωκϊ περιςςότερο για τον COVID-19; 
Α: Ελζγχετε ςυχνά για ενθμερωμζνεσ προτάςεισ από τουσ παρακάτω φορείσ/οργανιςμοφσ, οι 
οποίοι εργάηονται ςκλθρά για να διατθροφν ενθμερωμζνεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 
διαςπορά του COVID-19, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταβαλλόμενων ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα 
μασ: 

 Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Τγείασ www.eody.gov.gr  

 Τπουργείο Τγείασ www.moh.gov.gr  

 Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων www.eom.gr  

 Ευρωπαϊκό Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ECDC, European Centre for Disease 
Prevention and Control) www.ecdc.europa.eu  

 Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ (WHO, World Health Organization) www.who.int  

 

http://www.eody.gov.gr/
http://www.moh.gov.gr/
http://www.eom.gr/
http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.who.int/

