
COVID19  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΣΕΣ COVID (PCR) 

 

Αγαπθτοί αςκενείσ, 

ασ ενθμερϊνουμε ότι 

 Εάν παρουςιάηετε ςυμπτϊματα όπωσ  

Εμπφρετο, καταρροι, βιχα, δφςπνοια, μυαλγίεσ, αρκραλγίεσ, φαρυγγαλγία , διαταραχζσ ςε γεφςθ και 

όςφρθςθ, κεφαλαλγία, κόπωςθ, διάρροια, ναυτία, 

μθν ειςζρχεςτε ςτον χϊρο του Νοςοκομείου, αλλά περάςτε από το ΣΕΠ COVID (αριςτερά από το Σμιμα 

Επειγόντων Περιςτατικϊν) για ζλεγχο με PCR κακϊσ τα παραπάνω μπορεί να αποτελοφν ςυμπτϊματα τθσ 

νόςου covid 19 

 ΕΞΕΣΑΗ ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ RT- PCR 

Σο νοςοκομείο δεν κάνει ιχνθλάτιςθ περιςτατικϊν, οφτε επιβεβαίωςθ κετικϊν selftest 

(Εξαίρεςθ αποτελοφν, θ ιχνθλάτθςθσ προςωπικοφ του νοςοκομείου και μονάδων υγείασ και θλικιωμζνων, 

κακϊσ και προεγχειρθτικοί ζλεγχοι αςκενϊν που πραγματοποιοφνται τισ κακθμερινζσ ςε ειδικό χϊρο) 

Μοριακό covidtest λαμβάνεται κατά τθν κρίςθ του ιατροφ ΣΕΠ και μόνο ςε ςυμπτωματικοφσ αςκενείσ. 

 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ RT- PCR 

Για το αποτζλεςμα του μοριακοφ διαγνωςτικοφ test (PCR) covid κα ενθμερωκείτε από το νοςοκομείο ΜΕΩ 

SMS. 

Για τθν ζγκαιρθ και ορκι ενθμζρωςι ςασ φροντίςτε να δϊςετε ΑΚΡΙΒΗ και ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Θα λάβετε μινυμα ΕΝΣΟ των επόμενων 24- 30 ωρϊν, ανάλογα με τθν ϊρα λιψθσ του δείγματοσ. Μπορείτε 

όμωσ να επικοινωνείτε και ςτο ΣΕΠ Covid ςτο 2821022521 

Μζχρι τθν ζκδοςθ του αποτελζςματοσ οφείλετε να παραμείνετε ςε κατϋοίκον περιοριςμό (καραντίνα) και να 

παρακολουκείτε τθν κατάςταςθ τθσ υγεία ςασ. 

Πιςτοποιητικό/βεβαίωςη θετικοφ διαγνωςτικοφ τεςτ (PCR), λαμβάνετε με τουσ προςωπικοφσ ςασ κωδικοφσ 

πρόςβαςθσ taxisnet, αφοφ ζχει περάςει διάςτθμα 20 θμερϊν από τθν θμζρα τθσ εξζταςθσ, από τθν ψθφιακι 

πλατφόρμα www.gov.gr .  

Πιςτοποιητικό/βεβαίωςη αρνητικοφ διαγνωςτικοφ τεςτ (PCR), λαμβάνετε με τουσ προςωπικοφσ ςασ 

κωδικοφσ πρόςβαςθσ taxisnet, άμεςα μετά τθ καταχϊρθςθ του αποτελζςματόσ ςασ ςτο Μθτρϊο αςκενϊν 

Covid, από το εργαςτιριο το οποίο διενιργθςε τον ζλεγχο, από τθν ψθφιακι πλατφόρμα www.gov.gr  

 

 

 



 ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟ ΚΟΙΝΟ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΘΕΣΙΚΟΤ ΣΕΣ COVID (PCR) (ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΣΟΤ ΕΟΔΤ) 
 Εάν είςτε <65 ετϊν χωρίσ άλλα προβλήματα υγείασ και ζχετε καθόλου ή ήπια ςυμπτϊματα (βιχα, 

καταρροι, φαρυγγαλγία, πυρετό, διάρροια) ςασ  ςυνιςτοφμε να μείνετε ςτο ςπίτι με ςυμπτωματικι 

αγωγι. Δθλαδι άφκονθ κατανάλωςθ υγρϊν, αντιπυρετικά και ξεκοφραςθ. Αντιβιοτικά δεν 

ςυνιςτϊνται ςτουσ κετικοφσ αςκενείσ εκτόσ αν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι. Καλό είναι να προμθκευτείτε 

ζνα οξφμετρο (θ μζτρθςθ του οξυγόνου γίνεται ςτο δάκτυλο του χεριοφ, ςε ηεςτά χζρια και όχι εν ϊρα 

πυρετοφ) 

Αν ο κορεςμόσ του Οξυγόνου είναι <94%  ή εάν εμφανίςετε ςυμπτϊματα όπωσ πόνο ςτο ςτήθοσ, δφςπνοια, 

πολφ υψηλό πυρετό που επιμζνει αρκετζσ ήμερεσ θα πρζπει να προςζλθετε για εξζταςη.Η μεταφορά ςασ 

ςτο νοςοκομείο πρζπει να γίνει μόνο με δικό ςασ ιδιωτικό μζςο ή το ΕΚΑΒ και ποτζ με δημόςιο μζςο 

μεταφοράσ ή ταξί. 

 Εάν είςτε >65 ετϊν και/ή πάςχετε από άλλα νοςήματα όπωσ: Χρόνιεσ πακιςεισ των πνευμόνων, 

ςοβαρζσ καρδιακζσ πακιςεισ, ανοςοκαταςτολι (καρκίνοι υπό ενεργό κεραπεία, μεταμόςχευςθ 

ςυμπαγϊν οργάνων ι αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων, ανοςοανεπάρκειεσ, μθ καλϊσ ελεγχόμενθ 

HIV λοίμωξθ, κορτικοςτεροειδι ι άλλα ανοςοκαταςταλτικά φάρμακα), ςακχαρϊδθ διαβιτθ, νεφρικι 

ανεπάρκεια, θπατικι ανεπάρκεια, νοςογόνο παχυςαρκία (ΒΜΙ>40Kg/m2) είςτε αυξημζνου κινδφνου 

για επιδείνωςη και πρζπει να προςζλθετε για εξζταςη. 

 

 ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

ε Αςκενείσ υψθλοφ κινδφνου με Πυρετό> 380C για > 48 ϊρεσ και ζνα από τα παρακάτω: ▪ Ηλικία 65 ζτθ ▪ 

BMI> 30Kg/m2 ▪ . Διαβιτθ ▪ Ιςτορικό κρομβοεμβολικισ νόςου ▪ Θρομβοφιλία ( ςυγγενι ι επίκτθτθ) ▪ Ενεργό 

καρκίνο για τον οποίο ζλαβε– ΧΜΘ ι ΑΚΘ ι Ορμονοκεραπεία το τελευταίο εξάμθνο ▪ Νευρολογικι νόςο με 

μειωμζνθ κινθτοποίθςθ ▪ Πρόςφατο χειρουργείο ι τραφμα 

υνιςτάται θρομβοπροφφλαξη με LMWH (ηπαρίνη χαμηλοφ μοριακοφ βάρουσ)  

Απευθυνθείτε ςτον οικογενειακό ςασ γιατρό ή ςτουσ γιατροφσ  του Σμήματοσ Επειγόντων 

 ΟΔΗΓΙΕ ΑΠΟΜΟΝΩΗ 

Πρζπει να παραμείνετε ςε απομόνωςθ (καραντίνα) για 10 μζρεσ από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων ςασ υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι τισ τρεισ τελευταίεσ θμζρεσ δεν παρουςιάηετε πυρετό ι ςυμπτϊματα από το 

αναπνευςτικό (βιχα, καταρροι). Διαφορετικά θ καραντίνα επεκτείνεται ςτισ 14 θμζρεσ. Οι οδθγίεσ ιςχφουν 

και για αυτοφσ που ζχουν εμβολιαςτεί.  

Δεν χρειάηεται να επαναλάβετε το τεςτ ςτο τζλοσ τθσ καραντίνασ (ο ιόσ μετά τισ 10 θμζρεσ παφει να είναι 

μεταδοτικόσ, παρά το ότι μπορεί να ανιχνεφεται για αρκετζσ θμζρεσ ςτον οργανιςμό). (υπάρχουν εξαιρζςεισ 

για τουσ αναςοκαταςταλμζνουσ αςκενείσ και τουσ υγειονομικοφσ χϊρουσ) 

την περίπτωςη που ανήκετε ςε υγειονομική μονάδα (νοςοκομείο, ιδιωτική κλινική, δομή, ή χϊρο 

αποκατάςταςησ ηλικιωμζνων), ή είςτε ςυγγενήσ υγειονομικοφ υπαλλήλου, παρακαλοφμε επικοινωνήςτε με 

την Επιτροπήσ Λοιμϊξεων του νοςοκομείου μασ. 

Είναι αυτονόθτο ότι πρζπει να ενθμερϊςετε τθν εργαςία ςασ, κακϊσ και άτομα του περιβάλλοντοσ ςασ,με τα 

οποία ζχετε ζρκει ςε ςτενι επαφι, ϊςτε να παραμείνουν καραντίνα 14 θμζρεσ και να ελεγχκοφν επί 

ςυμπτωμάτων.  



Απομονωκείτε από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Σα εμβολιαςμζνα μζλθ δεν μπαίνουν καραντίνα 

(ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ), όμωσ ελζγχονται επί ςυμπτωμάτων. Σα μθ εμβολιαςμζνα μζλθ μπαίνουν 

ςε αυτοαπομόνωςθ 14 θμερϊν 

Για επιπλζον οδθγίεσ καραντίνασ ι άλλεσ πλθροφορίεσ, καλζςτε τον ΕΟΔΤ ςτο 1135. 

Είναι πολφ πικανόν να ςασ επικοινωνιςουν από τον ΕΟΔΤ και τθν Πολιτικι Προςταςία 

Κάποιεσ από τισ οδθγίεσ ενδζχεται να τροποποιθκοφν ςτθν πορεία τθσ πανδθμίασ 

 

Ευχαριςτοφμε για τθν ςυνεργαςία. 

Από τθν Επιτροπι Λοιμϊξεων Νοςοκομείου Χανίων 

 


