
    Κάνεις χρήση;
Mάθε για τον κορονοϊό και προφυλάξου

Η zωή σου κινδυνεύει!

Ο κορονοϊός [COVID-19]
είναι ένας νέος ιός, για τον οποίο δεν έχουμε φάρμακο.

Κολλάει πολύ εύκολα και μερικές φορές σε αρρωσταίνει βαριά 

(δύσπνοια, πνευμονία) ή/και οδηγεί στον θάνατο.

Μεταδίδεται
όταν μιλάμε, φιλιόμαστε, βήχουμε ή φτερνιzόμαστε

ή από μολυσμένα αντικείμενα και επιφάνειες.

Συμπτώματα:
ξηρός βήχας, πονόλαιμος, πυρετός, δύσπνοια,

έντονη κούραση. Μοιάzει με γρίπη ή κρυολόγημα. 

Πρέπει να προφυλαχτείς
γιατί είσαι ομάδα υψηλού κινδύνου.

Αν κολλήσεις, μπορεί να αρρωστήσεις βαριά ή να πεθάνεις!

>

>

>

>

>



Πώς
να προφυλαχτείς

Πλύνε τα χέρια σου
με σαπούνι και νερό
για 20 δευτερόλεπτα
ή χρησιμοποίησε αντισηπτικό.

Μην αγγίzεις καθόλου
τη μύτη, το στόμα και τα μάτια σου.

Μην πηγαίνεις
σε χώρους ή ανοικτά μέρη
που έχουν κόσμο.
Να στέκεσαι 2 μέτρα μακριά
από τους άλλους.

Πάντα
να φτερνίzεσαι ή να βήχεις
στη μέσα μεριά του αγκώνα σου.

Μην μετακινείσαι
χωρίς σοβαρό λόγο από το σπίτι
ή όποιον χώρο έχεις για κατοικία.

Αν παίρνεις
αντιρετροϊκή αγωγή,
είναι σημαντικό
να μην τη σταματήσεις. 

Εάν έχεις
πυρετό, βήχα
ή δυσκολία στην αναπνοή,
zήτα αμέσως ιατρική βοήθεια.
Αν έχεις μάσκα φόρα την,
για να μην κολλήσεις τους άλλους.
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Χρησιμοποίησε
αποστειρωμένα σύνεργα
και μην τα μοιράzεσαι
Αν δεν βρίσκεις, καθάρισε πολύ καλά

με αντισηπτικά μαντηλάκια αυτά που έχεις.

Περιόρισε ή κόψε
τις σεξουαλικές επαφές 
Απόφυγε τα φιλιά

και χρησιμοποίησε πάντα προφυλακτικό!

Πώς θα κάνεις
ασφαλέστερη χρήση
με τον κορονοϊό;

Είμαστε εδώ για σένα
με καθαρά σύνεργα, φαγητό, υποστήριξη:

OFF CLUB-ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ : 

Εμμανουήλ Μπενάκη 84, Εξάρχεια

Δευτέρα - Παρασκευή | Τηλ: 210 3301157-59

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΕΚΑΠ) ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ : 

Κουμουνδούρου 28, Ομόνοια

Δευτέρα - Παρασκευή | Τηλ:  210 5200800

Αν χρειάzεσαι άμεση βοήθεια,
κάλεσέ μας στο: 6948808514.  Κάθε μέρα 9:00 – 21:00 

      Ετοίμασε μόνος σου τη δόση σου 
Πλύνε τα χέρια σου πολύ καλά, για 20 δευτερόλεπτα,

με νερό και σαπούνι, και καθάρισε την επιφάνεια
που θα χρησιμοποιήσεις με αντισηπτικά μαντηλάκια. 
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