Οπιζμοί κπούζμαηορ COVID-19 και
«επαθών» κπούζμαηορ COVID-19
Οπιζμοί κπούζμαηορ COVID -19 και «επαθών» κπούζμαηορ COVID 19
Κλινικά κπιηήπια
Αζζελήο κε έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα θαηωηέξω ζπκπηώκαηα [1]:





βήραο
ππξεηόο
δύζπλνηα
αηθλίδηα εθδήιωζε αλνζκίαο, αγεπζίαο ή δπζγεπζίαο

Απεικονιζηικά διαγνωζηικά κπιηήπια
Αθηηλνινγηθά επξήκαηα ζπκβαηά κε COVID-19
Επγαζηηπιακά κπιηήπια
Αλίρλεπζε λνπθιεϊθνύ νμένο SARS-CoV-2 ζε θιηληθό δείγκα
Επιδημιολογικά κπιηήπια
Τνπιάρηζηνλ έλα από ηα θαηωηέξω επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα:



ζηελή επαθή [2] κε επηβεβαηωκέλν θξνύζκα COVID-19 εληόο 14
εκεξώλ πξηλ ηελ έλαξμε ζπκπηωκάηωλ
θηινμελνύκελνη ή πξνζωπηθό δνκώλ ζηηο νπνίεο θηινμελνύληαη
επάιωηα άηνκα θαη έρεη επηβεβαηωζεί ζπλερηδόκελε
κεηάδνζεCOVID-19

Ταξινόμηζη κποςζμάηων
Ενδεσόμενο κπούζμα:
Αζζελήο πνπ πιεξνί ηα θιηληθά θξηηήξηα
Πιθανό κπούζμα:
Αζζελήο πνπ πιεξνί ηα θιηληθά θξηηήξηα θαη έλα επηδεκηνινγηθό θξηηήξην
ή
Άηνκν πνπ πιεξνί ηα απεηθνληζηηθά δηαγλωζηηθά θξηηήξηα

Επιβεβαιωμένο κπούζμα:
Άηνκν πνπ πιεξνί ηα εξγαζηεξηαθά θξηηήξηα
[1] Επηπξόζζεηα ιηγόηεξν εηδηθά ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ: θεθαιαιγία,
θξίθηα, κπαιγίεο, θαηαβνιή, έκεην θαη δηάξξνηα.
[2] Ωο «επαθή» θξνύζκαηνο ινίκσμεο COVID-19 νξίδεηαη άηνκν πνπ είρε
ηζηνξηθό επαθήο κε θξνύζκα COVID-19 εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ
θπκαίλεηαη από 48 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ζπκπησκάησλ ηνπ θξνύζκαηνο έσο
θαη 14 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Αλ ην θξνύζκα COVID-19
δελ είρε ζπκπηώκαηα θαηά ηε δηάγλσζή ηνπ, σο «επαθή» θξνύζκαηνο
νξίδεηαη άηνκν πνπ είρε επαθή κε ην θξνύζκα εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο
πνπ θπκαίλεηαη από 48 ώξεο πξηλ λα ιεθζεί ην δείγκα ην νπνίν νδήγεζε ζηελ
επηβεβαίσζε ηνπ θξνύζκαηνο έσο θαη 14 εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο.
Ο ζρεηηδόκελνο κε ηελ έθζεζε θίλδπλνο ινίκσμεο εμαξηάηαη από ην επίπεδν
έθζεζεο, ν νπνίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, θαζνξίδεη θαη ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε
ησλ «επαθώλ» ηνπ θξνύζκαηνο.
Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο έθζεζεο, νη επαθέο ηνπ θξνύζκαηνο
θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε:
1. Σηενές επαθές (έκθεζη υψηλού κινδύνου)
Ωο ζηελή επαθή επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο ινίκσμεο COVID-19 νξίδεηαη:







άηνκν πνπ είρε επαθή πξόζσπν κε πξόζσπν κε αζζελή κε COVID-19
ζε απόζηαζε < 2 κέηξσλ θαη γηα ≥ 15 ιεπηά
άηνκν πνπ είρε άκεζε ζσκαηηθή επαθή κε αζζελή κε COVID-19
άηνκν κε απξνθύιαθηε επαθή κε κνιπζκαηηθέο εθθξίζεηο αζζελή κε
COVID-19
άηνκν πνπ παξέκεηλε ζε θιεηζηό ρώξν (π.ρ. νηθία, αίζνπζα
δηδαζθαιίαο ή ζπζθέςεσλ, ρώξν αλακνλήο λνζνθνκείνπ, θιπ.) κε
αζζελή κε COVID-19 γηα πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά
ζπληαμηδηώηεο ζην ίδην αεξνζθάθνο, ν νπνίνο θαζόηαλ ζε απόζηαζε
δύν ζεηξώλ ζέζεσλ (πξνο θάζε θαηεύζπλζε) από ηνλ αζζελή κε
ινίκσμε COVID-19 , άηνκα πνπ ηαμίδεπαλ καδί ή θξόληηζαλ ηνλ
αζζελή θαη κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ εμππεξέηεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν
ηκήκα ηνπ αεξνζθάθνπο όπνπ θαζόηαλ ν αζζελήο (επί ύπαξμεο
ζνβαξώλ ζπκπησκάησλ ή κεηαθηλήζεσλ ηνπ αζζελνύο εληόο ηνπ
αεξνζθάθνπο, πνπ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγνληαη πεξηζζόηεξν εθηεηακέλε
έθζεζε, νη επηβάηεο πνπ θάζνληαλ ζην ίδην ηκήκα ηνπ αεξνζθάθνπο ή
αθόκε θαη όινη νη επηβάηεο ηεο πηήζεο κπνξεί λα ζεσξεζνύλ ζηελέο
επαθέο)



επαγγεικαηίαο πγείαο ή άιιν άηνκν πνπ παξείρε άκεζε θξνληίδα ζε
αζζελή κε COVID-19 ή εξγαδόκελνο ζε εξγαζηήξην πνπ ρεηξίζηεθε
θιηληθό δείγκα αζζελνύο κε COVID-19, ρσξίο ιήςε ή επί αζηνρίαο
ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

2. Επαθές (έκθεζη χαμηλού κινδύνου)
Ωο επαθή επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο COVID-19 νξίδεηαη:






άηνκν πνπ είρε επαθή πξόζσπν κε πξόζσπν κε αζζελή κε COVID-19
εληόο 2 κέηξσλ γηα < 15 ιεπηά
άηνκν πνπ παξέκεηλε ζε θιεηζηό ρώξν κε ηνλ αζζελή κε COVID-19 γηα
< 15 ιεπηά
άηνκν πνπ ηαμίδεςε καδί κε ηνλ αζζελή κε COVID-19 ζε νπνηνδήπνηε
κεηαθνξηθό κέζν (εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ηαμηδηνύ κε
αεξνζθάθνο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ γηα ηηο ζηελέο επαθέο-έθζεζε
πςεινύ θηλδύλνπ)
επαγγεικαηίαο πγείαο ή άιιν άηνκν πνπ παξείρε άκεζε θξνληίδα ζε
αζζελή κε COVID-19 ή εξγαδόκελνο ζε εξγαζηήξην πνπ ρεηξίζηεθε
θιηληθό δείγκα αζζελνύο κε COVID-19, κε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ
κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

Μεγαιύηεξε δηάξθεηα επαθήο ζπλεπάγεηαη απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο. Τν
όξην ησλ 15 ιεπηώλ έρεη επηιεγεί απζαίξεηα γηα θαζαξά πξαθηηθνύο ζθνπνύο.
Οη αξρέο δεκόζηαο πγείαο κπνξεί, κε βάζε ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ θαηά
πεξίπησζε, λα εμεηάζνπλ ην ελδερόκελν δηεύξπλζεο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ
επαθώλ, έηζη ώζηε απηή λα πεξηιάβεη θαη άηνκα πνπ είραλ κηθξόηεξε
δηάξθεηα επαθήο κε ηνλ αζζελή κε COVID-19.
Εηδηθά γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο επηζεκαίλεηαη όηη ε κεξηθή ιήςε ησλ
ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα απμήζεη ηελ έθζεζε
ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ζπλεπώο ηελ αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ.
Πεγή: ECDC

