
 
Ο παρακάτω ορισμός έχει συνταχθεί με βάση τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ECDC και αφορά τόσο στην ανίχνευση 
των κρουσμάτων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2όσο και στη δήλωσή τους στη Μονάδα 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων.  
Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, ο ορισμός κρούσματος ενδέχεται να τροποποιηθεί. 

Ύποπτο κρούσμα  

Ασθενής  με  πυρετό ή/και οξεία  σοβαρή  λοίμωξη  του  αναπνευστικού  (αιφνίδια εμφάνιση τουλάχιστον ενός 

από τα ακόλουθα συμπτώματα:  βήχα, πονόλαιμο, αναπνευστική δυσχέρεια)  με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας 1 

και  
Τις τελευταίες 14 ημέρες2 πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων, πληρούσε τουλάχιστον ένα  από τα παρακάτω 

επιδημιολογικά κριτήρια: 

 στενή επαφή3 με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα λοίμωξης από κορωνοϊό SARS-CoV-2 

 ή 

 ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές όπου θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση λοίμωξης από 

κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην κοινότητα4 

 ή 

 εργασία ή επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας όπου νοσηλεύονται περιστατικά του νέου 
κορωνοϊού SARS-CoV-2 

 
 Πιθανό κρούσμα  

Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου: 

 αδιευκρίνιστο για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 

 ή 

 θετικό αποτέλεσμα αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά τους κορονοϊούς και όχι ειδικά 

τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 

 Επιβεβαιωμένο κρούσμα  

Άτομο  με  εργαστηριακά  επιβεβαιωμένη  λοίμωξη  από  το  νέο  κορωνοϊό  SARS-CoV-2,  ανεξαρτήτως  κλινικών 

συμπτωμάτων και σημείων 

 

  

 

Σημείωση:  
1 Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα άτυπης εμφάνισης της νόσου σε ασθενείς με υποκείμενη ανοσοκαταστολή 
2 Με βάση τα περιορισμένα, μέχρι στιγμής, επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, η μέγιστη περίοδος 

επώασής του εκτιμάται σε 14 ημέρες, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τους ιούς MERS-CoV και SARS-CoV 
3 Ως «στενή επαφή» (δες έγγραφα https://tinyurl.com/uafmdnt  και https://tinyurl.com/tjtp34y) ορίζεται: 

α)έκθεση στο πλαίσιο παροχής φροντίδας υγείας, περιλαμβανομένης της παροχής άμεσης φροντίδας σε ασθενή, εργασίας μαζί με 
επαγγελματίες που εμφάνισαν λοίμωξη COVID-19, επίσκεψης σε ασθενή ή διαμονής στον ίδιο κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 
β)εργασία με στενή φυσική επαφή ή παραμονή στην ίδια σχολική αίθουσα με ασθενή με COVID-19 
γ)ταξίδι μαζί με ασθενή με λοίμωξη COVID-19, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
δ)διαμονή στην ίδια οικία με ασθενή με COVID-19. 

4 Επικαιροποιημένος κατάλογος των περιοχών όπου θεωρείται ότι υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση στην κοινότητα είναι διαθέσιμος στον    
σύνδεσμο https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov. Χώρες εκτός Κίνας που θεωρείται ότι 
εμπίπτουν στο επιδημιολογικό ορισμό από τις 24/2/20 είναι η Δημοκρατία της Κορέας, η Ιαπωνία, η Βόρεια Ιταλία (Βένετο-Βενετία, Λομβαρδία-
Μιλάνο) και το Ιράν. 
 

 

 

 

 

 

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19) 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ (3η τροποποίηση, 24/2/20) 

Κάθε κρούσμα, ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο, θα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στη Μονάδα Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων των ΙΥ&ΥΔΥ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22771496  

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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