
    Επιμέλεια Μετάφρασης ΚΟΙΝΣΕΠ PUZZLE www.puzzle-se.eu                         

 

Inclusion Europe, 2020 www.inclusion-europe.eu @InclusionEurope 

 

 

Πληροφορίες για τον κορονοϊό (COVID-19) 

 

    Ο κορονοϊός είναι ένας ιός που ξεκίνησε στην Κίνα. 

   Πλέον υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης 

   και σε όλο τον κόσμο. 

 

   Ο κορονοϊός ονομάζεται επίσης COVID-19. 

   Αυτό είναι το όνομα της ασθένειας. 

 

   Τα άτομα με κορονοϊό έχουν: 

   - Πυρετό 

   - Βήχα 

   - Δυσκολία στην αναπνοή. 

 

 

   Αν αισθανθώ έτσι δεν σημαίνει ότι έχω τον κορονοϊό 

   σίγουρα. 

   Μπορεί να είναι μια απλή γρίπη. 

   Θα πάρω τον γιατρό μου ή θα πάρω στο νοσοκομείο 

   να πω τι νιώθω. 

 

   Μπορώ να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για τον 

   κορονοϊό. 

   Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης είναι το 1135. 

   Μπορώ να πάρω τηλέφωνο και να εξηγήσω τι 

   αισθάνομαι. 

   ΠΡΟΣΟΧΗ:  

   Θα πάρω τηλέφωνο ΜΟΝΟ αν αισθάνομαι ότι έχω τον 

   κορονοϊό. 

   Θα πάρω τηλέφωνο αν έχω πυρετό, αν βήχω και 

   αν έχω πρόβλημα στην αναπνοή μου.  
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   Για να μην κολλήσω πρέπει να προσέχω 

   Για παράδειγμα: 

   - Πλένω τα χέρια μου πολλές φορές την ημέρα. 

   Πλένω τα χέρια μου με σαπούνι και νερό πάνω από 20 

   δευτερόλεπτα. 

 

- Δεν πιάνω το πρόσωπο μου αν τα χέρια μου δεν είναι 

καθαρά. 

- Έχω πάντα μαζί μου χαρτομάντιλα και μαντιλάκια για να 

καθαρίσω τα χέρια μου 

- Αν θέλω να βήξω θα σκεπάσω το στόμα μου με ένα 

χαρτομάντιλο πρώτα και το πετάω στα σκουπίδια 

 

 

- Μένω στο σπίτι όσο περισσότερο μπορώ 

 

 

   Η κατάσταση είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. 

 

   Η κάθε χώρα παίρνει διαφορετικά μέτρα για τον 

   κορονοϊό  

   Πολλοί οργανισμοί έχουν πληροφορίες για τον κορονοϊό  

   σε εύκολη μορφή. 

   Μπορώ να βρω πληροφορίες για τον κορονοϊό σε  

   εύκολη μορφή σε διάφορες γλώσσες. 

 

   Τις πληροφορίες θα τις βρω από τους οργανισμούς για  

   άτομα με νοητική αναπηρία. 

 

   Δεν πρέπει να φοβάμαι. 

   Δεν πιστεύω ότι λέει ο καθένας στα σόσιαλ μίντια και στο 

   Ίντερνετ. 

   Ακολουθώ τις οδηγίες που διάβασα και που δίνουν οι  

   γιατροί. 

http://www.puzzle-se.eu/
http://www.inclusion-europe.eu/


    Επιμέλεια Μετάφρασης ΚΟΙΝΣΕΠ PUZZLE www.puzzle-se.eu                         

 

Inclusion Europe, 2020 www.inclusion-europe.eu @InclusionEurope 

 

 

http://www.puzzle-se.eu/
http://www.inclusion-europe.eu/

