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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ιατρικός σύλλογος Ξάνθης στα πλαίσια ενημέρωσης των πολιτών του
Νομού, συνιστά τα ακόλουθα μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της
διάδοσης του κοροναϊού.
α.
Εφαρμογή και τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής. Συχνό
πλύσιμο χεριών με σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα.
β. Αποφυγή χειραψίας και ακολούθως επαφή των χεριών με το
στόμα την μύτη και τα μάτια.
γ. Χρήση απλής μάσκας προσώπου από άτομα που έχουν βήχα
ή καταρροή ή πονόλαιμο και πυρετό. Εφ όσον τα συμπτώματα αυτά είναι
ήπια και δεν χρήζουν ιατρικής αντιμετώπισης προτρέπονται τα άτομα που
πάσχουν να παραμείνουν περιορισμένα στο σπίτι τους μέχρι την πλήρη
ύφεση των συμπτωμάτων.
δ. Όσοι έρχονται σε επαφή με άτομα που έχουν πυρετό ή
συμπτώματα κρυολογήματος, θα πρέπει να χρησιμοποιούν απλή μάσκα
προσώπου, να τηρούν απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από τον
πάσχοντα και να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
ε.
Επικοινωνία με τον γιατρό σας ή με τον ΕΟΔΥ
(τηλ.2105212054 και 2105212000) προτού επισκεφθείτε το Νοσοκομείο, αν
έχετε συμπτώματα πυρετού βήχα δυσκολίας στην αναπνοή και έχετε
ταξιδέψει πρόσφατα σε περιοχή όπου εμφανίστηκαν κρούσματα κοροναϊού.
στ. Ήπια περιστατικά με επιβεβαιωμένη νόσο από τον κοροναϊο
Covid-19 μπορούν με τις κατάλληλες οδηγίες να νοσηλευθούν κατ οίκον.
ζ.

Αποφυγή επαφής με ζώα.

η. Αποφυγή συμμετοχής σε μαζικές εκδηλώσεις. Σε περίπτωση
νοσηλείας ασθενούς στο Νοσοκομείο συνιστάται η αποφυγή επισκεπτηρίου.

θ. Στην περιοχή μας μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί επιβεβαιωμένο
κρούσμα κοροναϊού. Είναι ευθύνη όλων μας να παραμείνει έτσι.
ι.
Ο Ι.Σ. Ξάνθης με αίσθημα ευθύνης συντάσσεται με τις αποφάσεις
του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης και συμπαρίσταται στην δημοτική
αρχή Ξάνθης για την ακύρωση του καρναβαλιού της πόλης μας.
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