
Σχετικά με τον κορωνοϊό, COVID-19 
Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας WHO ο κορωνοϊός είναι μια πανδημία. 
Πανδημία  χαρακτηρίζεται μια νόσος όταν έχει εξαπλωθεί σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. 
Ο κίνδυνος μετάδοσης του κορωνοϊού έχει αυξηθεί στη Φινλανδία. Ο κορωνοϊός μεταδίδεται όταν ένας 
άνθρωπος που έχει προσβληθεί από τον ιό φταρνιστεί ή βήξει. 

Συστάσεις προς το κοινό 
• Αποφύγετε περιττά ταξίδια στο εξωτερικό, ιδιαιτέρως σε χώρες που υπόκεινται σε περιορισμούς.
• Να είστε σχολαστικοί με την υγιεινή, ειδικά με το πλύσιμο των χεριών.
• Μείνετε σπίτι ιδιαίτερα αν έχετε πυρετό, συνάχι και άλλα συμπτώματα λοίμωξης του

αναπνευστικού.

Αποτρέψτε την εξάπλωση του ιού 
Όλοι χρειάζεται να βοηθήσουν προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση του κορωνοϊού. 
Η καλή υγιεινή είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού και γενικά όλων των ιών. 

• Πλένετε τα χέρια σας συχνά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό. Αν δε μπορείτε να πλύνετε τα
χέρια σας, χρησιμοποιήστε αντισηπτικό χεριών.

• Καλύψτε το στόμα σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε. Χρησιμοποιήστε για παράδειγμα ένα μαντήλι ή
τον αγκώνα σας. Μη βήχετε ή φτερνίζεστε στο χέρι σας. Κρατήστε τουλάχιστον ένα μέτρο
απόσταση από κάποιον που βήχει ή φτερνίζεται.

• Αποφύγετε τη χειραψία όταν θέλετε να χαιρετήσετε κάποιον.

Αν έχετε ταξιδέψει εκτός Åland 
Αν έχετε ταξιδέψει εκτός Åland και είστε υγιής και χωρίς συμπτώματα: 

• Όλοι επιτρέπεται να ταξιδέψουν εκτός Åland, αλλά υπάρχουν ακόμη συστάσεις για καραντίνα μετά 
την επιστροφή από χώρες στις οποίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα.  Καραντίνα σημαίνει 
περιορισμός των επαφών με άλλους και απαγόρευση παραμονής σε δημόσιους χώρους. Η διάρκεια 
της καραντίνας είναι 14 ημέρες.

• Προγραμματίστε από κοινού με τον εργοδότη σας. 

Μέλη οικογένειας που επισκέπτονται Åland 
• Μέλη οικογένειας -ο/η σύζυγος, παιδιά, γονείς, αδέρφια, σύντροφοι καθώς και γιαγιάδες και

παππούδες μπορούν να ταξιδέψουν στο Åland για να συναντήσουν τα μέλη της οικογένειάς τους
που διαμένουν εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να καλέσετε στο +358 18 25572 ή να
στείλετε email στο: info.lsmv@raja.fi

Τρέχουσες πληροφορίες και σύνδεσμοι βρίσκονται στην αρχική σελίδα του κυβερνητικού ιστοτόπου του Åland : 
www.regeringen.ax 

Γραμμή πληροφοριών κυβερνητικών αρχών Åland, Τηλ +358 1825572 και +358 1825 573 
Εξυπηρέτηση σε απλή σουηδική, αγγλική, ρωσική και λετονική γλώσσα.  

- Γραμμή πληροφοριών για θέματα ταξιδιών και καραντίνας
- Η γραμμή πληροφοριών είναι ανοιχτή καθημερινές 10-15.

http://www.regeringen.ax/


Συμπτώματα κορωνοϊού 
Τα συμπτώματα του κορωνοϊού είναι συχνά ήπια. Ένα ποσοστό ανθρώπων έχει εμφανίσει πιο σοβαρά 
συμπτώματα.  
Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είχαν και κάποιο άλλο υποκείμενο νόσημα, για παράδειγμα άσθμα ή 
καρδιαγγειακή πάθηση.  

Συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσετε από τον κορωνοϊό: 
• πυρετός
• μυαλγίες
• βήχας
• δυσκολία στην αναπνοή
• κόπωση

Αν νοσήσετε 
Σε ήπια συμπτώματα 
Όταν σε κανονικές συνθήκες δε θα ζητούσατε ιατρική βοήθεια: 

• Μείνετε σπίτι μέχρι να είστε ασυμπτωματικοί για 2 ημέρες, ενημερώστε τον εργοδότη σας.
• Συμφωνήστε με τον εργοδότη σας για τηλεργασία αν είναι εφικτό.
• Αποφύγετε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια και αποφύγετε να καλέσετε στη γραμμή για τον κορωνοϊό.

Σε μέτρια συμπτώματα 
Όταν σε κανονικές συνθήκες θα είχατε επισκεφθεί ένα κέντρο υγείας για να λάβετε πιστοποιητικό ασθενείας: 

• Μείνετε σπίτι μέχρι να είστε ασυμπτωματικοί για 2 ημέρες
• Καλέστε αν είναι απαραίτητο σε περίπτωση που αισθάνεστε άσχημα , στη γραμμή για τον κορωνοϊό:  018-535

313.

Σε σοβαρά συμπτώματα 
‘Όταν έχετε για παράδειγμα υψηλό πυρετό και δύσπνοια: 

• Πρωινές ώρες: γραμμή για τον κορωνοϊό: 018-535 313.
• Βραδινές ώρες: Καλέστε στα επείγοντα, τηλ  018-5355.
• Χρειάζεστε επειγόντως βοήθεια; Καλέστε στο 112.

 

Τρέχουσες πληροφορίες και σύνδεσμοι βρίσκονται στην αρχική σελίδα  του ÅHS: https://www.ahs.ax/ 
Οι οδηγίες ενημερώνονται συνεχώς. Οι πληροφορίες είναι καταχωρημένες στις 18 Σεπτέμβριος 2020. 

ÅHS γραμμή για τον κορωνοϊό, τηλ+358 18535 313 

• Ανοιχτό καθημερινές ώρες. 8–16 και σαββατοκύριακα ώρες. 9–15 για άτομα που αισθάνονται άσχημα και έχουν 
μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα.

• Στη γραμμή για τον κορωνοϊό του ÅHS δίδονται απαντήσεις μόνο για ερωτήσεις σχετικά με  κορωνοϊό, 
συμπτώματα τη νοσηλεία.

• Αν είναι κατειλημμένο μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή ιατριής βοήθειας  τηλ  018-538 500.
Για επείγοντα περιστατικά  καλέστε στο νούμερο 112! 

https://www.ahs.ax/
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