
Σασ καλοφμε να ςυμμετζχετε ςτην καμπάνια του ΠΟΥ Ευρώπησ #ΚάνεΤαΌλα  
 
 

Το ςκηνικό 
 
Υπάρχουν ανηςυχητικά ςημάδια ςε ό,τι αφορά ςτην μετάδοςη του SARS COV-2  ςτην Περιφζρεια τησ 
Ευρώπησ. Παρότι παρατθρείται πτωτικι τάςθ ςτουσ κυριότερουσ δείκτεσ που αφοροφν ςτθν εξζλιξθ 
τθσ πανδθμίασ, δεν υπάρχουν περικϊρια για εφθςυχαςμό. Αντιμετωπίηουμε μια ηοφερι 
πραγματικότθτα: οι καταγεγραμμζνοι κάνατοι ζχουν ξεπεράςει το 1 εκατομμφριοσ ςτθν Ευρωπαϊκι 
Περιφζρεια, ενϊ μόνο τθν περαςμζνθ εβδομάδα ςχεδόν 19.000 άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ λόγω 
τθσ COVID-19. 
 
Μερικοί από τουσ λόγουσ για τθν αφξθςθ του αρικμοφ των περιςτατικϊν  COVID-19 φαίνεται να 
ςχετίηονται με τθ χαλάρωςθ των μζτρων Δθμόςιασ Υγείασ – που ςυνδζονται επίςθσ με τθν προςδοκία 
για απαλλαγι που μασ προςφζρει ο εμβολιαςμόσ. Τζλοσ, περαιτζρω αιτίεσ είναι θ ςυνεχιηόμενθ 
κυκλοφορία των μεταλλάξεων και θ παρατθροφμενθ χαλάρωςθ ςτον γενικό πλθκυςμό. Τα βαςικά 
μζτρα για τθν προςταςία τθσ Δθμόςιασ Υγείασ εξακολουκοφν να αποτελοφν τον κεμζλιο λίκο ςτθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ. 
 
Για τισ αρχζσ Δθμόςιασ Υγείασ, αυτό ςθμαίνει ζλεγχοσ, ιχνθλάτθςθ επαφϊν, απομόνωςθ, 
υποςτθριηόμενθ καραντίνα και ποιοτικι φροντίδα. Σε ατομικό επίπεδο, θ  αποφυγι του ςυγχρωτιςμοφ, 
θ τιρθςθ αποςτάςεων, θ υγιεινι των χεριϊν, θ χριςθ μάςκασ και ο καλόσ αεριςμόσ των χϊρων 
παραμζνουν απαραίτθτα. Πρζπει να μειϊςουμε τθ μετάδοςθ, αντί να περιμζνουμε ότι κα ακολουκιςει 
από μόνθ τθσ μια πτωτικι πορεία. 

 
Back to the basics 
Για να γίνει αυτό, είναι ςθμαντικό να διατθριςουμε τισ ςυμπεριφορζσ πρόλθψθσ που γνωρίηουμε ότι 
είναι αποτελεςματικζσ ζναντι τθσ COVID-19 και των μεταλλάξεων του ιοφ, όπωσ είναι το πλφςιμο των 
χεριϊν, θ χριςθ μάςκασ και θ τιρθςθ αποςτάςεων αςφαλείασ. 
 

Τα μεταλλαγμζνα ςτελζχθ του ιοφ κα ςυνεχίςουν να εμφανίηονται και να εξαπλϊνονται, κζτοντασ νζεσ 
προκλιςεισ. Πλζον όμωσ, γνωρίηουμε ότι ο μόνοσ τρόποσ για να αποτρζψουμε τθν εμφάνιςθ και τθν 
εξάπλωςι τουσ είναι να μειϊςουμε τθν μετάδοςθ τθσ COVID-19 ςτον ανκρϊπινο πλθκυςμό. 
 
Είμαςτε ςτθν αρχι μιασ παγκόςμιασ προςπάκειασ για τθν διάκεςθ όχι μόνο ενόσ, αλλά πολλϊν 
εμβολίων, γεγονόσ που μασ φζρνει ζνα τεράςτιο βιμα πιο κοντά ςτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ φάςθσ τθσ 
πανδθμίασ. Κακϊσ αυξάνεται θ κάλυψθ από τα εμβόλια, κα μειωκοφν θ νόςθςθ και οι κάνατοι  και κα 
διαςφαλιςτοφν οι βαςικζσ υπθρεςίεσ υγείασ. Ωςτόςο, προκειμζνου να διατθριςουμε τα ποςοςτά 
μετάδοςθσ χαμθλά και να μειϊςουμε τισ πικανότθτεσ μετάλλαξθσ του ιοφ, πρζπει να #ΤαΚάνουμεΌλα. 
 
Τα εμβόλια από μόνα τουσ δεν κα επιςτρζψουν τον κόςμο ςτθ ηωι προ-COVID. Θα χρειαςτεί 
ενδεχομζνωσ να ηιςουμε με τον ιό. Το ότι εμβολιαςτικαμε δεν ςθμαίνει ότι μποροφμε να πάψουμε να 
προςζχουμε και να κζςουμε τον εαυτό μασ και τουσ άλλουσ ςε κίνδυνο. Παρόλο που τα εμβόλια μασ 
προςτατεφουν από τθν βαριά νόςοθςθ και τον κάνατο, δεν είναι ακόμα ξεκάκαρο ςε τι βακμό μποροφν 
να μασ προςτατεφςουν από τθ λοίμωξθ και τθ μετάδοςθ του ιοφ.  

 
Η καμπάνια #ΚάνεΤαΌλα του ΠΟΥ Ευρϊπθσ προτρζπει όλεσ και όλουσ μασ να ςυνεχίςουμε ΟΛΕΣ τισ 



προςτατευτικζσ ςυμπεριφορζσ που γνωρίηουμε ότι λειτουργοφν ςε ατομικό επίπεδο. Αυτό 
περιλαμβάνει: 

o Κακαριςμό χεριϊν  

o Χριςθ μάςκασ που καλφπτει τθ μφτθ, το ςτόμα και το πθγοφνι 

o Αποφυγι ςυγχωτιςμοφ και τιρθςθ αποςτάςεων 

o Ανοιχτά παράκυρα όπου είναι δυνατό και καλόσ αεριςμόσ των χϊρων 

o Κάλυψθ του ςτόματοσ και τθσ μφτθσ όταν βιχουμε 

Και 
o Εμβολιαςμόσ μόλισ είναι διακζςιμο το εμβόλιο για εςζνα και βάςει των ςυςτάςεων των 

υγειονομικϊν αρχϊν. #ΚάνεΤαΌλα 

 
Η επόμενη φάςη για τη χώρα μασ 
 
Στθν παροφςα φάςθ, θ χϊρα μασ βρίςκεται ςε μια κρίςιμθ καμπι ςε ό,τι αφορά ςτθν εξζλιξθ τθσ 
πανδθμίασ. Τόςο θ χαλάρωςθ των μζτρων, που μασ δίνουν μια μικρι ανάςα ελευκερίασ, όςο και θ 
εκκίνθςθ τθσ τουριςτικισ ςεηόν μασ βάηουν όλουσ ςε ζνα ςχετικό κλίμα χαλαρότθτασ. Παρ’όλα αυτά 
δεν μποροφμε να εφθςυχάηουμε, κακϊσ ο κίνδυνοσ του ιοφ ελλοχεφει, ενϊ θ εμβολιαςτικι κάλυψθ τθσ 
χϊρασ, όπωσ και των περιςςότερων χωρϊν τθσ Περιφζρειασ, δεν μασ επιτρζπει να αμελιςουμε τισ 
υπόλοιπεσ προςτατευτικζσ ςυμπεριφορζσ.  
 
Όπωσ κάκε καλοκαίρι, ζτςι και φζτοσ, προκειμζνου να προςτατεφςουμε τον εαυτό μασ από τον ιλιο 
και τθ ηζςτθ, επιςτρατεφουμε όχι μια μόνο ςυμπεριφορά, αλλά ζναν ςυνδυαςμό από εργαλεία (π.χ. 
αντθλιακό, γυαλιά θλίου, καπζλο, κλπ), τα οποία μασ προςτατεφουν και μασ προφυλάςςουν.  
 
Ζτςι λοιπόν και με τθ ςυμπεριφορά ζναντι του ιοφ, κα πρζπει αφενόσ να επιδιϊξουμε τον εμβολιαςμό 
μασ το ςυντομότερο δυνατόν και πάντα βάςει των ςυςτάςεων των αρμόδιων αρχϊν, κα πρζπει όμωσ 
αφετζρου να φροντίςουμε να τθροφμε και όλεσ τισ υπόλοιπεσ ςυμπεριφορζσ που ζχουμε μάκει τόςο 
καλά τουσ τελευταίουσ μινεσ. Αναλυτικότερα: κακαρίηουμε ςυχνά τα χζρια, φοράμε μάςκα, 
αποφεφγουμε τον ςυχρωτιςμό και τθροφμε αποςτάςεισ, αερίηουμε καλά τουσ χϊρουσ και καλφπτουμε 

το ςτόμα και τθ μφτθ όταν βιχουμε ι φτερνιηόμαςτε. #ΚάνεΤαΌλα κι εςφ, προκειμζνου να 
προφυλλάξεισ τον εαυτό ςου και τουσ γφρω ςου και να μπορζςουμε όλοι μασ να απαλλαχκοφμε από 
τον ιό το ςυντομότερο δυνατόν.  


