
COVID-19
ενημερώνομαι

Γιατροί του Κόσμου
όπου υπάρχουν άνθρωποι

προστατέψτε εσάς
και τους γύρω σας

Να εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς και τους επιστήμονες 
για την πληροφόρησή σας

προστατεύομαι

www.mdmgreece.gr
info@mdmgreece.gr

Όταν φτερνίζεστε 
ή βήχετε να 

χρησιμοποιείτε 
πάντα 

χαρτομάντηλο ή 
τον αγκώνα σας

Να πλένετε 
συχνά και πολύ 
καλά τα χέρια 

σας με σαπούνι 
ή αλκοολούχο 

διάλυμα

Να κρατάτε 
πάντα απόσταση 
1 μέτρο από τους 

γύρω σας

Να αποφεύγετε 
τις χειραψίες και 
την επαφή με το 

πρόσωπό σας

Εάν νιώσετε 
κάποια αδιαθεσία 

μείνετε στο 
κρεβάτι

Αποφύγετε το 
στιγματισμό 
όσων έχουν 
ασθενίσει
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Το πρόγραμμα εστιάζει στην βελτίωση της ευημερίας των ευάλωτων εφήβων και των νέων που ζουν 
σε προσωρινές συνθήκες στέγασης και σε κέντρα αποκατάστασης στο πλαίσιο μετριασμού των  συνε-
πειών της COVID-19 στην καθημερινότητα τους. Ο πληθυσμός στόχος αποτελείται από τρεις διαφορε-
τικές ομάδες: α) από ασυνόδευτους έφηβους και νέους που αναζητούν διεθνή προστασία στην Ελλάδα 
β) από παιδιά και νέους με αναπηρία που ζουν σε κέντρα αποκατάστασης γ) από τους φροντιστές τους 
και από προσωπικό «πρώτης γραμμής».
Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην  προαγωγή της υγείας και την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη των προαναφερόμενων ομάδων στην ιδιαίτερα δύσκολη φάση της πανδημίας COVID-19. 
Οι δράσεις περιλαμβάνουν χαρτογράφηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών που σχετίζονται με την επί-
δραση του COVID-19  και διανομή προστατευτικού εξοπλισμού (PPE) και ενημερωτικού υλικού στις 
δομές και τους ευάλωτους νέους. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται: 
δράσεις προαγωγής υγείας, θεματικές συζητήσεις και εργαστήρια για την χαρτογράφηση αναγκών και 
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ψυχοκοινωνική επίπτωση της Covid19 σε ευάλωτους νέους, 
παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Μετριάζοντας τους κινδύνους για την υγεία και την 
ευημερία των πιο ευάλωτων και απομονωμένων 
νέων στην Ελλάδα, κατά την περίοδο του Covid19

Το πρόγραμμα «Μετριάζοντας τους κινδύνους για την υγεία και την ευημερία των πιο ευ-

άλωτων και απομονωμένων νέων στην Ελλάδα, κατά την περίοδο του Covid19» συνεχίζε-

ται σε δομές και προγράμματα που εξυπηρετούν ευάλωτους νέους, με την υποστήριξη του 

Community Health Fund της UCB.

Το παρόν φυλλάδιο βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

ΑΘΉΝΑ Σαπφούς 12, 105 53, T:  210.32.13.150
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉ Πτολεμαίων 29Α, 546 30, Τ: 2310.56.66.41
ΚΑΒΑΛΑ Καράνου 13, 65 302, T: 2510.227.224 

 



Βρέξτε τα χέρια σας 
με καθαρό νερό

Τρίψτε την παλάμη με 
τη ραχιαία επιφάνεια 

του χεριού

Πλύνετε καλά τα χέρια σας 
πριν φορέσετε τη μάσκα με 

νερό και σαπούνι

Βεβαιωθείτε ότι η σωστή 
πλευρά της μάσκας είναι 

προς τα έξω

Καλύψτε με τη μάσκα 
τη μύτη, το στόμα και το 

πηγούνι σας

Πιέστε το μεταλλικό έλασμα να 
εφαρμόσει στη μύτη σας χωρίς 
να αφήνετε κενά στα μάγουλα

ΠΟΝΟΛΑΊΜΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ

Αφαιρέστε τη μάσκα κρατώντας 
τη από τα κορδόνια, 

με καθαρά χέρια

Αντικαταστήστε τη μάσκα 
εάν έχει υγρανθεί και μην την 

ξαναχρησιμοποιείτε

Απορρίψτε τη μάσκα σε κάδο 
που κλείνει. Μην πετάτε 

τη μάσκα κάτω

Εντοπίστε το μεταλλικό 
έλασμα  και ακουμπήστε το 

στη μύτη σας

ΠΥΡΕΤΟΣ ΒΉΧΑΣ ΔΥΣΚΟΛΊΑ ΣΤΉΝ 
ΑΝΑΠΝΟΉ

Κρατήστε τη μάσκα από 
τα κορδόνια και περάστε τα 

πίσω από τα αυτιά σας

Τους αντίχειρες

Στεγνώστε τα χέρια 
σας με χάρτινη πετσέτα

Προσθέστε σαπούνι

Ανάμεσα από τα 
δάκτυλα

Τις άκρες των 
δακτύλων

Κλείστε τη βρύση με 
την ίδια πετσέτα

Τρίψτε τις παλάμες

Πίσω από τα δάκτυλα

Ξεπλύνετε καλά τα 
χέρια σας με νερό

Τα χέρια σας είναι 
πλέον καθαρά

ΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΊΑ ΣΑΣ ΦΟΡΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΉ ΜΑΣΚΑ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΉΣ ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ40” - 60”

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, το 80% των ασθενών με λοίμω-
ξη COVID-19 εμφανίζει ήπια νόσο ενώ 
το 20% των ασθενών μπορεί να εμφανί-

σει πνευμονία με αναπνευστική δυσχέρεια και να 
χρειαστεί εισαγωγή σε νοσοκομείο. Άτομα με υπο-
κείμενα νοσήματα (καρδιοπάθεια, χρόνιο ανα-
πνευστικό νόσημα, σακχαρώδης διαβήτης, ανο-
σοκαταστολή) και άτομα άνω των 65 ετών έχουν 
αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και εμφά-
νισης επιπλοκών. Η πλειονότητα των παιδιών με 
λοίμωξη COVID-19 εμφανίζει ήπια νόσο. 

ΠΡΟΣΟΧΉ:
Εάν παρουσιάζετε 
ήπια συμπτώματα 
και δεν ανήκετε σε 
ευπαθή ομάδα μην 
προσέρχεστε στα 
Δημόσια Νοσοκομεία, 
προκειμένου να 
εξεταστείτε για 
COVΙD19. Υπάρχει 
κίνδυνος να 
μεταδώσετε τη νόσο σε 
ευπαθείς ομάδες, αλλά 
και να εκτεθείτε εσείς 
στον ιό, σε περίπτωση 
που δεν νοσείτε. Σε 
συνεννόηση με ένα 
γιατρό, παραμείνετε 
σε καραντίνα και 
συστηματική επιτήρηση 
των συμπτωμάτων σας 
για 14 ημέρες.

Να κρατάτε πάντα απόσταση 1 μέτρο από τους γύρω σας, 
ακόμα και όταν φοράτε μάσκα

Όση ώρα πλένετε 
τα χέρια σας, πάρτε 

βαθιές αναπνοές

Να ασκήστε τακτικά, 
κάνοντας απλές 

ασκήσεις

Τρώτε υγιεινά, ώστε 
να ενισχύσετε το 

ανοσοποιητικό σας 

Μετριάστε το χρόνο 
που παρακολουθείτε 

τις ειδήσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

Αριθμός ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό 1135

Ο ραγδαίος ρυθμός με τον οποίο εξαπλώθηκε ο 

COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή περιορι-

στικών μέτρων για την ασφάλεια όλων μας. Τα μέτρα 

αυτά καθώς και ο μόνιμος φόβος που προκαλεί η ύπαρ-

ξη του COVID-19 έρχονται μαζί με αρνητικά και μερικές 

φορές μη διαχειρίσιμες συναισθηματικές καταστάσεις. 

Ευάλωτοι πληθυσμοί που αντιμετωπίζουν πολύ σοβα-

ρά ζητήματα στην καθημερινότητα τους, βρίσκονται 

τώρα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη θέση καθώς συνεχί-

ζουν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της τρέχουσας 

επιδημίας του COVID-19 στην Ελλάδα. Χωρίς βασικές 

παροχές (τροφή, στέγη, εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α.), 

χωρίς προοπτική ένταξης στην εκπαίδευση και στην 

αγορά εργασίας και με περιορισμένες πηγές βοήθει-

ας, οι ευάλωτοι πληθυσμοί υπόκεινται μεγάλη ψυχική 

επιβάρυνση. Υποστηρίζοντας πως η ψυχική υγεία είναι 

εξίσου σημαντική με την σωματική παρέχουμε τη δυνα-

τότητα ψυχολογικής υποστήριξης/ ψυχολογικών πρώ-

των βοηθειών μέσω τηλεφώνου σε μία κρίσιμη περίοδο 

για τη χώρα ευελπιστώντας να ανακουφίσουμε και να 

ενδυναμώσουμε τους συνανθρώπους μας σε μια νέα 

απαιτητική πραγματικότητα. 

Στην γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης/ψυχολογικών 
πρώτων βοηθειών θα βρίσκετε πάντα διαθέσιμο έναν 
εξειδικευμένο επιστήμονα (ψυχολόγο).

ΓΡΑΜΜΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΊΞΉΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΊΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΉΘΕΊΩΝ

Δευτέρα με Παρασκευή: 
9:00 – 17:00

Διαθέσιμες γλώσσες: 
• Ελληνικά 

• Αγγλικά

Κατόπιν ραντεβού: 
• Αραβικά 

• Φαρσί 

• Γαλλικά


