




COVID-19

• Ελληνική γλώσσα σελίδες: 3-10

• English language pages: 11-20



• Ο Covid-19 μεταδίδεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από:

Πηγές μετάδοσης του ιού

Βήχα Φτέρνισμα Ομιλία

Επαφή 
με μολυσμένες από 

σταγονίδια 
επιφάνειες



Συμπτώματα

Εμφανίζονται 2-14 μέρες μετά την 
έκθεση στον ιό:

Πυρετός, ξηρός βήχας, καταβολή

Μερικοί εμφανίζουν πονόλαιμο, αρθραλγίες / μυαλγίες και 
ρινική συμφόρηση

Απώλεια όσφρησης, γεύσης, κεφαλαλγία, διάρροια

Τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια, περίπου το 80% των
ασθενών αναρρώνουν χωρίς ανάγκη ειδικής θεραπείας



Πως ορίζεται η στενή επαφή με 
κρούσμα COVID-19 στο χώρο του 

ξενοδοχείου;

• Διαμονή στο ίδιο δωμάτιο με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID –19

• Άμεση σωματική επαφή με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID –19

• Απροφύλακτή επαφή με 
μολυσματικές εκκρίσεις 
επιβεβαιωμένου κρούσματος

• Επαφή πρόσωπο με πρόσωπο 
ή παραμονή σε κλειστό χώρο με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID -19 
σε απόσταση <2 μέτρων και 
για διάστημα >15 λεπτά



Bασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του ιού

1. Αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής:

✓ Πλύσιμο των χεριών τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα 
και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

✓ Κάλυψη του βήχα ή το φτερνίσματος με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτεται άμεσα. Αν αυτό 
δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη με το εσωτερικό του αγκώνα.

2. Χρήση όλων των μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση (μάσκα)

3. Αποφυγή επαφών και συναθροίσεων με άλλους διαμένοντες, διατήρηση

αποστάσεων αν είναι δυνατόν >2 μέτρων.



Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος

• Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού 
SARS-CoV-2, η αντίδραση του καταλύματος πρόκειται να είναι άμεση και 
υπεύθυνη. Ειδικότερα, το σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος 
συνιστούν πέντε μείζονος σημασίας διαδικασίες, οι οποίες είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους και θα εφαρμοστούν ακολούθως:

• Επιβεβαίωση από ιατρό

• Ενημέρωση ΕΟΔΥ, τοπικών φορέων & επισκεπτών
• Διακομιδή του κρούσματος

• Αερισμός χώρου
• Απολύμανση



Φαρμακείο Περιοχή Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Λυγνός Φηρά 2286025310 -

Γαζή Φηρά 2286022700 sales@pharmacy-santorini.gr

Ζαχαρόπουλος Φηρά 2286023444 -

Ζαχαρόπουλος Εμπορείο 2286085300 -

Αργυρού Φηρά 2286024501 -

Λιγνού Ημεροβίγλι 2286024950 -

Ταράζι Καρτεράδος 2286021121 -

Μέντας Μεσαριά 2286032566 -

mailto:sales@pharmacy-santorini.gr


Φαρμακείο Περιοχή Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τσακριός Έξω γωνιά 2286028150 -

Ταράζι Μεγαλοχώρι 2286081302 -

Καραπάνου Πύργος 2286081302 -

Κόκκινος Οία 2286081302 -

Ιωάννου Καμάρι 2286032440 -

Χαραλαμποπούλου Εμπορείο 2286081762 -

Χαραλαμποπούλου Περίσσα 2286081762 -

Γκουλιόττα Ακρωτήρι 2286085252 -



Πάροχος υγείας Περιοχή Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Γενικό νοσοκομείο θήρας Καρτεράδος +302286035300 https://www.santorini hospital.gr/

Κεντρικό πολύ-ιατρείο 
Θήρας

Φηρά +30 22860 21728 https://santorinicentralclinic.gr/

Σαντορίνη medlife clinic Μεσαριά +30 22860 30403 http://santorinimedlifeclinic.gr/el/santorini-
medlife-clinic/

https://www.santorini-hospital.gr/
https://santorinicentralclinic.gr/
http://santorinimedlifeclinic.gr/el/santorini-medlife-clinic/


Useful 
information for 
covid-19

• Protection

• Safety

• responsibility

• Suspicious caseManagement plan

• Helaty providers

• pharmacies



• COVID-19 is transmitted mainly through the respiratory tract with droplets from:

Sources of transmission of the virus

Cough Sneezing Speaking

Contact with 
droplet 

contaminated 
surfaces



Symptoms

They appear 2-14 days after exposure 
to the virus:

Fever, dry cough, discharge

Some people appear sore throat, 
arthralgia / myalgia and nasal 
congestion

Loss of smell, taste, headache, diarrhea

The symptoms are usually mild, about 
80% of patients recover without the 
need for special treatment



How is close contact with a COVID-19 
case defined at the hotel?

• Accommodation in the same room 
with a confirmed case of COVID –19

• Direct physical contact with a 
confirmed case of COVID –19

• Unprotected contact with confirmed 
infectious secretions

• Face-to-face contact or indoor stay 
with a confirmed COVID -19 case at a 
distance of <2 meters and for a 
period> 15 minutes



Basic measures to prevent the transmission of the virus

1. Strict observance of all hygiene rules:

✓ Wash your hands regularly and thoroughly with soap and water or with an alcoholic solution and 
avoid hand contact with your face (eyes, nose, mouth).

✓ Cover cough or sneezing with a tissue which is discarded immediately. If this is not available, cover 
with the inside of the elbow.

2. Use of all personal protective equipment provided on a case-by-case basis (mask)

3. Avoid contact and gatherings with other residents, conservation distances if possible> 2 meters.



Suspicious case management plan

• If a suspected or confirmed case of SARS-CoV-2 virus is detected, the 
accommodation response will be immediate and responsible. In 
particular, the suspected case management plan consists of five major 
procedures, which are inextricably linked and will be implemented as 
follows:

• Confirmation from a doctor
• Information of EODY, local authrities& visitors
• Case delivery at the quarantine hotel
• Room ventilation
• Decontamination



Pharmacy Location Telephone E-mail adress

Lignos Fira 2286025310 -

Gazi Fira 2286022700 sales@pharmacy-santorini.gr

Zacharopoulos Fira 2286023444 -

Zacharopoulos Emporio 2286085300 -

Argyrou Fira 2286024501 -

Lignou Imerovigli 2286024950 -

Tarazi Karterados 2286021121 -

Mentas Mesaria 2286032566 -

mailto:sales@pharmacy-santorini.gr


Pharmacy Location Telephone E-mail adress

Tsakrios Exo gonia 2286028150 -

Tarazi Megalochori 2286081302 -

Karapanou Pyrgos 2286081302 -

Kokinos Ia 2286081302 -

Ioannou Kamari 2286032440 -

Charalampopoulou Emporio 2286081762 -

Charalampopoulou Perissa 2286081762 -

Gouliotta Akrotiri 2286085252 -



Health providers Location Telephone E-mail adress

Santorini's general hospital Karterados +302286035300 https://www.santorini hospital.gr/

Central clinic of Santorini Fira +30 22860 21728 https://santorinicentralclinic.gr/

Santorini medlife clinic Mesaria +30 22860 30403 http://santorinimedlifeclinic.gr/el/santorini-
medlife-clinic/

https://www.santorini-hospital.gr/
https://santorinicentralclinic.gr/
http://santorinimedlifeclinic.gr/el/santorini-medlife-clinic/


Η εμπιστοσύνη σας μας τιμά

Your trust is an honor fοr us


