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Ιός της Γρίπης

Neuraminidase

HemagglutininHemagglutinin

RNA

M2 protein
(only on type A)
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Προηγούμενες Πανδημίες Γρίπης

• 1918 Ισπανική γρίπη Η1Ν1 4040--50 50 εκατομμύρια εκατομμύρια 
θάνατοιθάνατοιθάνατοιθάνατοι..

•• 19571957 Ασιατική Γρίπη Η2Ν2Ασιατική Γρίπη Η2Ν2 98.00098.000 θάνατοιθάνατοι..
19681968 Γ ί   ΗΓ ί   Η  K   K  Η3Ν2 Η3Ν2 46 00046 000•• 19681968 Γρίπη του ΗΓρίπη του Ηong Kong ong Kong Η3Ν2 Η3Ν2 46.00046.000
θάνατοιθάνατοι..

•• 19971997 “Hong Kong”“Hong Kong”Πρώτο Πρώτο H5N1.H5N1.
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Ποιος είναι ο νέος ιός Η1Ν1;Ποιος είναι ο νέος ιός Η1Ν1;

• Είναι νέος ιός Α με αντιγόνα επιφανείας 
Η1Ν1  Η1Ν1. 

• Περιέχει γονίδια από τους ιούς του 
ανθρώ ου  των χοίρων και των τηνών ου ανθρώπου, των χοίρων και των πτηνών που 
συνδυάστηκαν για πρώτη φορά μεταξύ τους. 
Π ί   Μ ξ ό  • Πρωτοεμφανίστηκε στο Μεξικό. 

• Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
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Ποιος είναι ο νέος ιός Η1Ν1;

• Από τα μέχρι τώρα δεδομένα η νόσηση σε 
υγιή άτομα είναι γενικά ήπια  υγιή άτομα είναι γενικά ήπια. 

• Μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος ο Η1Ν1 
νευμονία  πνευμονία. 

• Μπορεί να προκληθούν επιπλοκές από τη 
ό   Η1Ν1  νόσηση του Η1Ν1. 

• ∆εν προϋπάρχει καμία ανοσία ιδίως σε νέα 
άτομα. 

www.mlsi.gov.cy/dli 5



Τρόποι μετάδοσης του ιού Η1Ν1 στον 
άνθρωπο.

• Εισπνοή σταγονιδίων από πάσχοντα που 
βήχει  φταρνίζεται ή μιλάει  βήχει, φταρνίζεται ή μιλάει. 

• Επαφή με μολυσμένο δέρμα π.χ. χέρια που 
στη συνέχεια ακουμ ούν τα χέρια άλλου στη συνέχεια ακουμπούν τα χέρια άλλου 
ατόμου. 
Α ό ά   ύ θ  ί  δ  • Από επιφάνειες που μολύνθηκαν είτε δια 
σταγονιδίων που επικάθησαν από βήχα,
ά  ί  ό  έ έ  φτάρνισμα είτε από τα μολυσμένα χέρια 

πάσχοντος. 
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Επιβίωση του ιού Η1Ν1 στο περιβάλλον
• Σε σκληρές μη πορώδεις επιφάνειες π.χ. μεταλλικές, 
πλαστικών κ.α. ο ιός μπορεί να επιζήσει έως 72 
ώ ά ό  4  έ  ό    ώρες, αλλά μόνο 24 σε ικανές ποσότητες για να 
μεταδοθεί σε άλλο άτομο. 
Σ  λ έ  ά   ύ  ύ  • Σε μαλακές επιφάνειες π.χ. ρούχων, χαρτιού, 
χαρτομάντιλων κ.α. ο ιός μπορεί να επιζήσει έως 12 
ώρες αλλά γύρω στα 15 λεπτά οι ποσότητες του ιού ρ ς γ ρ η ς
παραμένουν ικανές για μετάδοση. 

• Στα χέρια 5 λεπτά. 
• Ο ιός Η1Ν1 σκοτώνεται από το οινόπνευμα σε 30
δευτερόλεπτα.
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Συμπτώματα της γρίπης από τον ιό Η1Ν1

Είναι παρόμοια με τα συμπτώματα της
ή  ί  εποχιακής γρίπης. 

• Πυρετός, βήχας, έντονη ρινόρροια , ρ ς, βήχ ς, η ρ ρρ ,
πονόλαιμος. 

• Συχνά ο πυρετός συνοδεύεται από ρίγος  • Συχνά ο πυρετός συνοδεύεται από ρίγος, 
μυαλγίες, πονοκεφάλους, καταβολή και εύκολη 
κόπωση  κόπωση. 

• Σπανιότερα έμετος και διάρροιες
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Επώαση και μετάδοση

• Η διάρκεια επώασης είναι από 1-4 ημέρες, 
συνήθως 2-3 ημέρεςσυνήθως 2-3 ημέρες.

• Η διάρκεια μετάδοσης είναι από 1-7 ημέρες, 
α ό αιδιά και α ό ανοσοκατασταλμένους από παιδιά και από ανοσοκατασταλμένους 
μπορεί να φτάσει και τις 10 ημέρες. 
Σ  άξ   άδ  β ί  ί  ό • Στην πράξη η μετάδοση συμβαίνει κυρίως από 
νοσούντες με εμφανή συμπτώματα. Πιο 

ή ί δ  θ ί   ά   μολυσματική περίοδος θεωρείται η φάση του 
πυρετού. 
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Επιπλοκές της γρίπης από τον ιό Η1Ν1
• Στα μικρά παιδιά. 
• Στις έγκυες. ς γ ς
• Σε πάσχοντες από χρόνια σοβαρά νοσήματα του 
αναπνευστικού, του κυκλοφορικού, από σακχαρώδη 
διαβήτη  α ό αιματολογικά νοσήματα  α ό διαβήτη, από αιματολογικά νοσήματα, από 
ανοσοκαταστολή για οπoιονδήποτε λόγο. 

• Σε άτομα με μεγάλη παχυσαρκία  Σε άτομα με μεγάλη παχυσαρκία. 
• Σε ηλικιωμένους. 
• Παρατηρήθηκαν επιπλοκές και σε νέα άτομα χωρίς να Παρατηρήθηκαν επιπλοκές και σε νέα άτομα χωρίς να 
εμπίπτουν στις προαναφερόμενες ομάδες.
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∆ιαφορές πανδημίας γρίπης από 
την εποχιακή γρίπηρ

• Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου σε 
αντίθεση με την εποχιακή που συμβαίνει τους η μ η χ ή μβ ς
χειμερινούς μήνες.

• Επηρεάζει μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού, Μπορεί 
να επηρεάσει περίπου το 25% του πληθυσμού σε 
αντίθετη με την εποχιακή που επηρεάζει περίπου 
έ    10%  ληθ ύμέχρι και το 10% του πληθυσμού.

• Οι ηλικίες των νοσούντων από το νέο ιό Η1Ν1 είναι 
μικρότερες σε αντίθεση με την εποχιακή γρίπη που μικρότερες σε αντίθεση με την εποχιακή γρίπη που 
είναι μεγαλύτερες.
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∆ιαφορές πανδημίας γρίπης από 
την εποχιακή γρίπητην εποχιακή γρίπη

• Μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά συμπτώματα σε 
όλες τις ομάδες πληθυσμού σε αντίθεση με την ς ς μ ς η μ η μ η
εποχιακή γρίπη της οποίας τα συμπτώματα δεν 
απειλούν την ζωή. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις 

βά  ’ θ ί   ύ  ώ  προσβάλει απ’ ευθείας τους πνεύμονες προκαλώντας 
σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. 
Π   ό   β ό  ώ    • Προς το παρόν οι σοβαρότερες περιπτώσεις και οι 
θάνατοι συνέβησαν σε άτομα νεότερα των 50 ετών, 
σε αντίθεση με την εποχιακή γρίπη που είναι πιο σε αντίθεση με την εποχιακή γρίπη που είναι πιο 
συχνές σε άτομα >65 ετών.
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Μέ  ί  άδ   ύ Μέτρα μείωσης μετάδοσης του ιού 
σε χώρους εργασίας

• Οργανωτικά  μέτρα.
• Μέτρα ομαδικής υγιεινής. 
• Μέτρα ατομικής υγιεινήςΜέτρα ατομικής υγιεινής.
• ∆ιαχείριση των ασθενών στους χώρους 
εργασίαςεργασίας.

• Μέτρα κατά την επιστροφή των ασθενών στα 
θή  καθήκοντα τους.

• Εμβολιασμοί.
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Ο ά έ   ώ  ίΟργανωτικά μέτρα στους χώρους εργασίας
Μέτρα μείωσης του συγχρωτισμού όπως:Μέτρα μείωσης του συγχρωτισμού όπως
• Αραίωση εργαζομένων σε ένα χώρο με τροποποίηση ή 
ελαστικοποίηση των ωραρίων, εργασία στο σπίτι, 
λ ί  άδ   τηλεεργασία, άδειες κοκ. 

• Αποφυγή ταυτόχρονης χρήσης των κοινόχρηστων 
χώρων  συσκευών  μηχανημάτων κοκ  πχ  χώρων, συσκευών, μηχανημάτων κοκ. πχ. 
φωτοτυπικών, FAX, κυλικείων, εστιατορίων κοκ. 

• Αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων. φ γ χρ ς ρ
• Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση κοινής ή/και διαδοχικής 
χρήσης οχημάτων.

ί  θέ  θ ά  ζ ώ    • Αραίωση θέσεων, καθισμάτων, τραπεζιών κοκ. στους 
χώρους παραμονής και ενδιαίτησης. 

• ∆ιακοπή λειτουργίας κάποιων κοινόχρηστων χώρων  
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Ο ά έ   ώ  ίΟργανωτικά μέτρα στους χώρους εργασίας

• Χρήση τηλεφώνων, emails, internet αντί των 
επισκέψεων. 

• Ελαχιστοποίηση των meetings και των 
συγκεντρώσεων. 

• Ελαχιστοποίηση των υπηρεσιακών ταξιδιών. 
• Ελαχιστοποίηση των προσωπικών επισκέψεων από χ η η ρ ψ

«τρίτους». 
• Αποφυγή χειραψιών και «διαχύσεων». φ γή χ ρ ψ χ
• Μεταβολή – μείωση καθηκόντων. 
Α οφυγή χρήσης κοινών συσκευών εργαλείων κ ο κ
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Μέτρα  ομαδικής υγιεινής 
στους χώρους εργασίας

• Καθαριότητα πατωμάτων, τοίχων και 
αδρανών επιφανειών  χώρων παραμονής και αδρανών επιφανειών, χώρων παραμονής και 
φύλαξης, διαδρόμων, υποδοχής κ.ο.κ. 

• Καθαρισμός των χώρων υγιεινής νεροχύτες  • Καθαρισμός των χώρων υγιεινής νεροχύτες, 
βρύσες λεκάνες, καπάκια κ.ά
Κ θ ό  ώ  ή  ή• Καθαρισμός επιφανειών συχνής επαφής
πόμολα, τραπέζια, πάγκοι, επιφάνειες 
εργασίας, καθίσματα κ.ά.
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Μέτρα  ομαδικής υγιεινής 
στους χώρους εργασίαςς χ ρ ς ργ ς

• Καθαριότητα αντικειμένων, τηλεφώνων, 
φωτοτυπικών, Η/Υ, πληκτρολογίων, άλλων 

ώ  ί  άσυσκευών, εργαλείων κ.ά.
• Καθαριότητα χώρων παρασκευής και σερβιρίσματος 
ροφημάτων και εδεσμάτων  ροφημάτων και εδεσμάτων. 

• Συχνός αερισμός των χώρων έστω και αν 
κλιματίζεται.μ ζ

• Αντικατάσταση των πλαστικών σάκων απορριμμάτων 
υποχρεωτικά στο τέλος της βάρδιας. 

• Αποκομιδή απορριμμάτων και ιματισμού σε κλειστές 
πλαστικές σακούλες. 
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Μέ  ή  ή  Μέτρα ατομικής υγιεινής 
στους χώρους εργασίας

• Συχνό πλύσιμο των χεριών με κρεμοσάπουνο 
και νερό. Η απολύμανση των χεριών με ρ μ χ ρ μ
οινόπνευμα εφαρμόζεται εναλλακτικά όταν δεν 
χρειάζεται πλύσιμο.ρ ζ μ

• Όχι επαφή χεριών με τα μάτια τη μύτη ή το 
στόμα. στόμα. 

• Βήχας, φτάρνισμα σε χαρτομάντιλο που 
απορρίπτεται σε πλαστική σακούλα κλειστού απορρίπτεται σε πλαστική σακούλα κλειστού 
ποδοκίνητου κάδου απορριμμάτων. 
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Μέτρα ατομικής υγιεινής Μέτρα ατομικής υγιεινής 
στους χώρους εργασίας

• Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
κυρίως γαντιών  μάσκας  ποδιάς μιας χρήσης  κυρίως γαντιών, μάσκας, ποδιάς μιας χρήσης. 

• Ελαχιστοποίηση εγγράφων, φακέλων, 
αντικειμένων  συσκευών κ ο κ  στην αντικειμένων, συσκευών κ.ο.κ. στην 
επιφάνεια εργασίας. 
Κ θ ό  ξί   ή ύ  • Καθαριότητα, ευταξία και συχνή απολύμανση 
με οινόπνευμα των επιφανειών εργασίας, 

έ  Η/Υ  ί  αντικειμένων, Η/Υ, πληκτρολογίων, 
εκτυπωτών, mouse, κ.ο.κ.
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Είδος απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται

• Για τις αδρανείς επιφάνειες (πατώματα, 
τοίχοι  χώροι υγιεινής κ α )  τοίχοι, χώροι υγιεινής κ.α.). 
απορρυπαντικά που περιέχουν χλωρίνη.

• Για τις ε ιφάνειες αρασκευής τροφής και • Για τις επιφάνειες παρασκευής τροφής και 
σίτισης κοινά απορρυπαντικά κουζίνας και 
εάν χρειαστεί α ολύμανση με οινό νευμαεάν χρειαστεί απολύμανση με οινόπνευμα.

• Για τις επιφάνειες και τα αντικείμενα 
ί  ύ  όεργασίας χρησιμοποιούμε οινόπνευμα.

www.mlsi.gov.cy/dli 20



Χρήση Εμβολίων

• Εμβόλιο Εποχιακής Γρίπης
• Εμβόλιο Γρίπης Α (Η1Ν1)Εμβόλιο Γρίπης Α (Η1Ν1)
• Εμβόλιο Πνευμονιόκοκκου

Το εμβόλιο της Γρίπης Α σε άτομα >65 ετών,
αιδιά και ευ αθείς ομάδες ληθυσμού  σεπαιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, σε

εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών υγείας
  ά   ή   Ο ώδκαι σε άτομα που ανήκουν σε Ουσιώδεις

Υπηρεσίες.
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∆ιαχείριση κρούσματος στο χώρο εργασίας

• Ενημερώνεται άμεσα ο εργοδότης του. 
• Όχι αντίδραση πανικούΌχι αντίδραση πανικού.
• Ο ασθενής καλύπτει το στόμα και τη μύτη με 
χαρτομάντιλο ή μάσκα μιας χρήσης και χαρτομάντιλο ή μάσκα μιας χρήσης και 
απολυμαίνει τα χέρια του.

ό   ά   δ έ  • Απομόνωση και ανάπαυση του εργοδοτουμένου 
σε άλλο δωμάτιο έτσι ώστε να μην έχει 

έ   ά  ζόεπαφές με άλλους εργαζόμενους.
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∆ιαχείριση κρούσματος στο χώρο εργασίας

• Χορήγηση υγρών, αντιπυρετικού και 
θερμομέτρησηθερμομέτρηση.

• Αποχώρηση ή μεταφορά στο σπίτι ή σε 
υ ηρεσίες υγείας  υπηρεσίες υγείας. 

• Μέτρα ομαδικής και ατομικής υγιεινής στους 
ώ   ί  έ  θ ί ή χώρους που είχε προηγουμένως επισκεφθεί ή 
παραμείνει ο παθών. 
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Μέτρα κατά την επιστροφή των ασθενών Μέτρα κατά την επιστροφή των ασθενών 
στα καθήκοντα τους

• Όταν το συστήσει ο ιατρός της επιχείρησης ή ο • Όταν το συστήσει ο ιατρός της επιχείρησης ή ο 
θεράπων ιατρός.

• Όταν αισθάνονται καλά και είναι ικανοί να Όταν αισθάνονται καλά και είναι ικανοί να 
ανταπεξέλθουν στις εργασιακές τους υποχρεώσεις και 
δεν έχουν συμπτώματα για τουλάχιστον 24 ώρες.

• Γενικά για ενήλικες, υγιείς, η επιστροφή στην  
συστήνεται 24 ώρες μετά την πτώση του πυρετού 
<37,5°C, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικού.

• Οι εργαζόμενοι πρέπει με την επιστροφή τους στην 
ί  έ   ίζ   όζ   εργασία πρέπει να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα 

μέτρα ατομικής υγιεινής για την προστασία των 
συναδέλφων τους και άλλων ατόμων που μπορεί να 
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συναδέλφων τους και άλλων ατόμων που μπορεί να 
έλθουν σε επαφή.


