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 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ επνρηθή γξίπε. 
  
      ε ζπλέρεηα ηνπ αξ. πξση. 270853/2673/05-10-2017 εγγξάθνπ καο , ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο  (ΑΓΑ: 6ΣΜ465ΦΤΟ-Γ31) θαη ιόγσ αξκνδηόηεηαο , ζαο ππελζπκίδνπκε νδεγίεο 
πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο έλαληη ηεο επνρηθήο γξίπεο. 

 Η δξαζηεξηόηεηα ηεο επνρηθήο γξίπεο εκθαλίδεηαη ζηα κέζα θζηλνπώξνπ , απμάλεηαη θαηά ηνλ 
Ιαλνπάξην θαη θνξπθώλεηαη Φεβξνπάξην – Μάξηην.  

 Η γξίπε είλαη ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη κεηαδίδεηαη εύθνια , θπξίσο κε ην βήρα θαη ην 
θηέξληζκα , κέζσ ησλ ζηαγνληδίσλ.  

 Δθδειώλεηαη  κε ππξεηό, ξίγνο, θαηαξξνή , πνλόιαηκν, βήρα , κπαιγίεο , πνλνθέθαιν θαη 
αίζζεκα θόπσζεο (πην ζπάληα παξαηεξνύληαη έκεηνη ή/θαη δηάξξνηεο).Η δηάξθεηα ηεο λόζεζεο 
είλαη πεξίπνπ κία(1) εβδνκάδα θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο  πξέπεη λα παξακέλεη θαη ΄ νίθνλ. 

 Ο  απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο πξόιεςεο είλαη ν έγθαηξνο εκβνιηαζκόο. Γηελεξγείηαη ζε παηδηά 
θαη ζε ελήιηθεο θαηόπηλ ηαηξηθήο ζύζηαζεο θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη πγείαο . 

 Η ιήςε αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ κέηξσλ πγηεηλήο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία από ηελ 
γξίπε  θαη γηα ηελ εμάπισζή ηεο. 

 Πιέλνπκε ηαθηηθά ηα ρέξηα καο κε λεξό θαη κε ζαπνύλη. 

 Όηαλ βήρνπκε ή θηεξληδόκαζηε θαιύπηνπκε ην πξόζσπό καο κε ραξηνκάληηιν κηαο ρξήζεο ή 
θηεξληδόκαζηε ζην εζσηεξηθό ηνπ αγθώλα καο. 

 Απνθεύγνπκε ηελ επαθή ησλ ρεξηώλ  κε  ην ζηόκα , ηε κύηε θαη ηα κάηηα.  

 Απνθεύγνπκε γεληθόηεξα ζπγρξσηηζκό ζε θιεηζηνύο ρώξνπο.  

 Μεξηκλνύκε γηα ηαθηηθό αεξηζκό ησλ θιεηζηώλ ρώξσλ θαη γηα ηνλ ζρνιαζηηθό θαζαξηζκό ηνπο. 
 

Απαραίηηηη η αποτή ηων μαθηηών από ηα μαθήμαηά ηοσς όηαν εμθανίζοσν κάποιο από 
ηα ζσμπηώμαηα ηης γρίπης ηόζο για ηη δική ηοσς προζηαζία όζο  και για περιοριζμό 
μεηάδοζης ηης νόζοσ. 

 
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 
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