
Πώς να αποφύγετε την εξάπλωση της γρίπης

Θυμηθείτε ότι η γρίπη μεταδίδεται κυρίως από άτομο σε άτομο με τους ακόλουθους τρόπους:
• Με την άμεση επαφή με τα σταγονίδια από ένα μολυσμένο άτομο που βήχει και φτερνίζεται
• Με την έμμεση επαφή όταν σταγονίδια ή εκκρίσεις από τη μύτη και τον λαιμό καταλήγουν σε 
αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων των χεριών) τα οποία στη συνέχεια αγγίζουν άλλα άτομα που 
αγγίζουν το στόμα ή τη μύτη τους
• Περιστασιακά η γρίπη μεταδίδεται μέσω των σταγονιδίων που ονομάζονται αερολύματα, αν και 
αυτό είναι ασυνήθιστο

 Πλένετε τα χέρια σας τακτικά (και ιδιαίτερα πριν από το φαγητό)
Το πλύσιμο των χεριών προστατεύει από την άμεση και έμμεση επαφή με τον ιό της γρίπης. Η 
άμεση επαφή περιλαμβάνει, για παράδειγμα, χειραψία με ένα μολυσμένο άτομο που έχει αγγίξει το 
στόμα ή τη μύτη του, ή που έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του για να καλύψει το βήχα ή φτάρνισμα. 
Η  έμμεση  επαφή  περιλαμβάνει,  για  παράδειγμα,  το  άγγιγμα  ενός  πόμολου,  βρύσης,  ή 
χαρτομάντιλου που έχει χρησιμοποηθεί από ένα μολυσμένο άτομο.

 Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάντιλο όταν φτερνίζεστε
Τα σταγονίδια διανύουν μόνο μια μικρή απόσταση και, ως εκ τούτου εκείνοι που διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν μολυνθεί είναι όσοι βρίσκονται πολύ κοντά(εντός ενός μέτρου) με 
μολυσμένα άτομα που έχουν βήχα και φτάρνισμα, χωρίς να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους.
Καλύπτωντας το στόμα και τη μύτη σας θα αποτρέψετε τη μετάδοση.

Πετάξετε σωστά τα χαρτομάντηλα
Δεδομένου ότι ο ιός της γρίπης μπορεί να επιβιώσει προσωρινά έξω από το σώμα, η μετάδοση 
μπορεί επίσης να προκύψει από προσφάτως μολυσμένα άψυχα αντικείμενα, όπως μαντήλια και 
χαρτομάντιλα  ή  με  επαφή  χέρι  με  χέρι.  Οι  άνθρωποι  που  έχουν  άμεση  ή  έμμεση  επαφή  με 
αναπνευστικές εκκρίσεις βρίσκονται ως εκ τούτου σε κίνδυνο να κολλήσουν τη γρίπη, όπως για 
παράδειγμα όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με ένα χαρτομάντιλο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα 
από ένα μολυσμένο άτομο.

Αν δεν διαθέτετε χαρτομάντιλο, καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας
Αν δεν έχετε ένα χαρτομάντιλο, φτερνιστείτε στα χέρια σας ή στο ανώτερο τμήμα του
βραχίονά σας και αμέσως πλυθείτε. Αυτό θα βοηθήσει στο να αποτρέψετε την εξάπλωση του ιού.

Μείνετε στο σπίτι όταν είστε άρρωστος
Τα άτομα  είναι  πιο  μολυσματικά  αφού  έχουν  αναπτύξει  συμπτώματα  και,  αν  και  μπορούν  να 
συνεχίσουν να μεταδίδουν τον ιό μέχρι και πέντε ημέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων (7 
ημέρες  σε παιδιά),  το ποσό των ιών που εκπέμπονται,  και  επομένως ο κίνδυνος  της μόλυνσης 
πέφτει σταθερά. Καλό θα είναι να μείνετε στο σπίτι μόλις αρχίσετε να αναπτύσσετε συμπτώματα. 
Αν χειροτερεύετε, ζητήστε ιατρική βοήθεια.


