Επιδημίερ και ζςμβάνηα ζηον κόζμο
Πποληπηικά μέηπα για ηοςρ ηαξιδιώηερ
17 Σεπηεμβπίος 2014

1. Αιμοππαγικόρ πςπεηόρ Ebola
Δπηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola είλαη ζε εμέιημε ζηελ Γπηηθή Αθξηθή. Έσο ηηο 7
επηεκβξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζηελ Γνπηλέα (861/557), ζηελ Ληβεξία (2081/1137) θαη ζηε
ηέξα Λεόλε (1424/524), ζπλνιηθά 4366 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 2218 ζαλάησλ.
ηε Νηγεξία αλαθνηλώζεθαλ 21 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 8 ζαλάησλ θαη ζηε
ελεγάιε 3 θξνύζκαηα.
ηηο 26 Απγνύζηνπ 2014 αλαθνηλώζεθε επηδεκία αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola ζηελ επαξρία
Equateur, ζηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό (Κνλγθό- Κηλζάζα). Έσο ηηο 10 επηεκβξίνπ
αλαθέξζεθαλ
62
θξνύζκαηα
(14
επηβεβαησκέλα,
26
πηζαλά,
22
ύπνπηα)
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 35 ζαλάησλ (9 επηβεβαησκέλνη, 26 πηζαλνί). Πξνο ην παξόλ, ε
ζπγθεθξηκέλε επηδεκία δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηδεκία ζηηο αλσηέξσ ρώξεο ηεο Γπηηθήο
Αθξηθήο.
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα εθηόο
αλ πξόθεηηαη γηα επηβεβαησκέλν ή ύπνπην θξνύζκα ή επαθή θξνύζκαηνο (ζηηο επαθέο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ έιαβε ηα
θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο).
Σςζηήνεηαι ζε όλοςρ όζοςρ έσοςν ππογπαμμαηίζει ή επιθςμούν να επιζκεθθούν
σώπερ ηηρ Δςηικήρ Αθπικήρ, όπωρ Γοςινέα, Λιβεπία, Σιέπα Λεόνε, και Νιγηπία να
αποθύγοςν ππορ ηο παπόν αςηή ηην μεηακίνηζη, εθόζον δεν ζςνηπέσει πολύ
ζοβαπόρ λόγορ.
Σε πεπίπηωζη πος επιβάλλεηαι η ανασώπηζη ππορ ηιρ πποαναθεπθείζερ σώπερ θα
ππέπει να ακολοςθούνηαι οι κάηωθι οδηγίερ.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηηο αλσηέξσ ρώξεο ζπληζηάηαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ
αηκνξξαγηθό ππξεηό από ηνλ ηό Ebola. Ο θίλδπλνο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο είλαη πνιύ ρακειόο.
Γελ ππάξρεη εκβόιην ή θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν.
Ο αηκνξξαγηθόο ππξεηόο από ηνλ ηό Ebola είλαη πνιύ ζπάληα αιιά ζαλαηεθόξνο ηνγελήο
ινίκσμε γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη θαηάζηαζε θνξείαο. Η πεξίνδνο επώαζεο δηαξθεί από 2
έσο 21 εκέξεο θαη αθνινπζείηαη από απόηνκε εκθάληζε πςεινύ ππξεηνύ, κπαιγίαο,
δηάξξνηαο, θεθαιαιγίαο, θόπσζεο θαη θνηιηαθνύ άιγνπο. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρεη
εμάλζεκα, πνλόιαηκνο θαη επηπεθπθίηηδα. Ο αζζελήο θαζίζηαηαη κνιπζκαηηθόο κόιηο
εθδεισζεί ν ππξεηόο.
Ο ηόο κεηαδίδεηαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ άκεζεο επαθήο κε αίκα, ηζηνύο θαη
ζσκαηηθά πγξά αζζελώλ ή λεθξώλ, πνπ λόζεζαλ από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επαθήο ή επαλαρξεζηκνπνίεζεο κνιπζκέλσλ βεινλώλ από
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πάζρνληεο. Ο ηόο κπνξεί επίζεο λα κεηαδνζεί κέζσ επαθήο κε λεθξά ή δσληαλά κνιπζκέλα
δώα (π.ρ. πίζεθνη). Παξόιν πνπ ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ Ebola κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ κέζσ
αησξνύκελσλ ζηαγνληδίσλ δελ έρεη αλαθεξζεί πνηέ ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο,
ζπληζηάηαη ε ρξήζε κάζθαο θαη νθζαικηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο
εκθαλίδεη αλαπλεπζηηθά ζπκπηώκαηα ή εκεηνύο.
Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ηεο λόζνπ θαη λα
ηεξνύλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ άκεζε επαθή
κε ζσκαηηθά πγξά αζζελώλ θαη κε εξγαιεία ή αληηθείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από
αζζελείο. Δπηπιένλ, ζπζηήλεηαη ε απνθπγή επαθήο κε δώα.
ε πεξίπησζε πνπ εκθαλίζνπλ ζπκπηώκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ή ακέζσο κεηά ηελ
επηζηξνθή από ρώξα όπνπ αλαθέξνληαη θξνύζκαηα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ Ebola πξέπεη λα
αλαδεηήζνπλ άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα ηα
ζπκπηώκαηα θαη ην ηαμίδη. Γελ ελδείθλπηαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο ζε αζπκπησκαηηθνύο
ηαμηδηώηεο πνπ επηζηξέθνπλ από ηελ Αθξηθή ή ζε κεηαλάζηεο.
2. MERS-κοποναϊόρ
Από ην επηέκβξην ηνπ 2012 έσο ηηο 21 Απγνύζηνπ 2014 έρνπλ αλαθεξζεί ζηνλ ΠΟΤ
ζπλνιηθά 857 εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 334
ζαλάησλ. Σα θξνύζκαηα αλαθέξζεθαλ ζηηο ρώξεο: ανπδηθή Αξαβία, Ηλσκέλα Αξαβηθά
Δκηξάηα, Καηάξ, Ινξδαλία, Ιξάλ, Οκάλ, Κνπβέηη, Λίβαλνο, Τεκέλε, Αίγππηνο, Ηλσκέλν
Βαζίιεην, Γεξκαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Οιιαλδία, Διιάδα, Αιγεξία, Σπλεζία, Μαιαηζία,
Φηιηππίλεο θαη ΗΠΑ.
Ο θίλδπλνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε ζεσξείηαη ρακειόο. ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ
πεξηνξηζκνί, πξνο ην παξόλ, ζε ζρέζε κε ηαμίδηα ή ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ.
Οδηγίερ

Οη θνξνλατνί είλαη κία νκάδα ηώλ πνπ ζπλήζσο πξνθαινύλ αλαπλεπζηηθέο ινηκώμεηο κε
πνηθίιε ζνβαξόηεηα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα δώα. Δθηηκάηαη όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ
ινηκώμεσλ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα πξνθαιείηαη από θνξνλατνύο.
Ο αθξηβήο ηξόπνο κεηάδνζεο δελ είλαη αθόκα γλσζηόο. Τπάξρνπλ πάλησο ζαθείο ελδείμεηο
πεξηνξηζκέλεο κεηάδνζεο από άλζξσπν ζε άλζξσπν. Σα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ
ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο, ζπζηήλεηαη:
• ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλώο
ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν δηάιπκα.
• θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
• απνθπγή επαθήο κε αζζελείο πνπ έρνπλ ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ.
• απνθπγή ηεο επαθήο κε παξαγσγηθά, θαηνηθίδηα θαη άγξηα δώα (όπσο νη θακήιεο).
• αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο ή
άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
Μεηά ηελ επηζηξνθή:
• ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 14 εκέξεο.
• αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 14 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα άκεζα θαη λα ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα ην πξόζθαην ηαμίδη, ή λα γίλεη επηθνηλσλία κε
ην ΚΔΔΛΠΝΟ (210-521200, 210-5212054).
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3. Πολιομςελίηιδα
Έσο ηνλ Ινύιην ηνπ 2014, ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ), ε
πνιηνκπειίηηδα εμαθνινπζεί λα είλαη ελδεκηθή ζην Αθγαληζηάλ, ζηε Νηγεξία θαη ζην
Παθηζηάλ. Δπίζεο, θξνύζκαηα πνιηνκπειίηηδαο αλαθέξζεθαλ ζηε πξία, ζην Κακεξνύλ, ζηελ
Ιζεκεξηλή Γνπηλέα, ζηελ Αηζηνπία, ζην Ιξάθ θαη ζηε νκαιία, ελώ απνκνλώζεθε WPV1 κόλν
ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα ζην Ιζξαήι θαη ζηελ Βξαδηιία.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο κε πξννξηζκό ελδεκηθέο ρώξεο θαη πεξηνρέο πνπ αλαθέξνπλ θξνύζκαηα ή
θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο πνιηνκπειίηηδαο ζπληζηάηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη. Αλ πξόθεηηαη γηα
ελήιηθεο πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ζύκθσλα κε ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ, ζπληζηάηαη
ε ρνξήγεζε κίαο εθάπαμ αλακλεζηηθήο δόζεο ηνπ ελέζηκνπ εκβνιίνπ IPV. Αλ δελ έρνπλ
εκβνιηαζηεί, ζπληζηάηαη λα γίλνπλ 3 δόζεηο εκβνιίνπ IPV.
Οη ηαμηδηώηεο πνπ δηακέλνπλ κόληκα ή ≥4 εβδνκάδεο ζε ρώξεο ή πεξηνρέο κε ελεξγή
κεηάδνζε ηεο πνιηνκπειίηηδαο ζπληζηάηαη λα ιακβάλνπλ κία εθάπαμ αλακλεζηηθή δόζε OPV
ή IPV 1-12 κήλεο πξηλ από ηελ αλαρώξεζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάθεηαη ζην Γηεζλέο
Πηζηνπνηεηηθό Δκβνιηαζκνύ.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε πιήξεο εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ λαπηηθώλ θαηά ηεο
πνιηνκπειίηηδαο κε αλακλεζηηθή δόζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλε ζην Γηεζλέο
Πηζηνπνηεηηθό Δκβνιηαζκνύ.
4. Γπίπη Α (Η7Ν9)
Σνλ Μάξηην ηνπ 2013 νη Τγεηνλνκηθέο Αξρέο ηεο Κίλαο επηβεβαίσζαλ ηα πξώηα θξνύζκαηα
από ην λέν ζηέιερνο ηνύ γξίπεο Α(Η7Ν9) ησλ πηελώλ. Σα θξνύζκαηα εκθάληζαλ ζπκπηώκαηα
ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ εμειίρζεθαλ ζε ζνβαξή πλεπκνλία θαη
ζύλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο. Έσο ηηο 4 επηεκβξίνπ 2014, επηβεβαηώζεθαλ
εξγαζηεξηαθά 453 θξνύζκαηα ζηηο πεξηνρέο Zhejiang, Guangdong, Shanghai, Jiangsu,
Fujian, Hunan, Jiangxi, Henan, Anhui, Beijing, Shandong, Hebei, Guangxi, Guizhou, Hong
Kong θαη Taiwan, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 175 ζαλάησλ.
Έσο ζήκεξα δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κεηάδνζε από άηνκν ζε άηνκν. ύκθσλα κε ηνλ
ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ ή πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ην
εκπόξην ή ηα ηαμίδηα ζηελ Κίλα.
Οδηγίερ

Σα κέηξα πξνθύιαμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαη ηελ
απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε πνπιεξηθά. Δηδηθόηεξα, ζπζηήλεηαη:
o ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε λεξό θαη ζαπνύλη, νπσζδήπνηε πξηλ ην θαγεηό ή ην
θάπληζκα. Αλ δελ ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηα ρέξηα δελ είλαη νξαηά
ιεξσκέλα, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην αιθννινύρν δηάιπκα
θαζαξηζκνύ ησλ ρεξηώλ.
o θάιπςε ηνπ ζηόκαηνο θαη ηεο κύηεο κε ραξηνκάληειν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βήρα θαη ηνπ
θηεξλίζκαηνο.
o απνθπγή ηεο επίζθεςεο ζε ππαίζξηεο αγνξέο δώσλ θαη πηελώλ ή ζε πηελνηξνθεία.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε δσληαλά ή λεθξά πνπιεξηθά, θαζώο θαη κε άγξηα πηελά.
o απνθπγή ηεο επαθήο κε επηθάλεηεο κνιπζκέλεο από θόπξαλα ή εθθξίκαηα πηελώλ.
o απνθπγή θαηαλάισζεο αλεπαξθώο καγεηξεπκέλνπ ή σκνύ θαγεηνύ, πνπ πεξηέρεη θξέαο
πνπιεξηθνύ ή απγό. Ο ηόο ηεο γξίπεο θαηαζηξέθεηαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
o αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ παξνπζηαζηεί ππξεηόο, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, βήραο ή
άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ηαηξηθή βνήζεηα.
πληζηάηαη ε αλαβνιή ηεο επηζηξνθήο κέρξη ηελ πιήξε απνδξνκή ησλ ζπκπησκάησλ.
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Δπηζηξέθνληαο από πεξηνρή, όπνπ έρνπλ εκθαληζηεί θξνύζκαηα γξίπεο Α (Η7Ν9):
o ζπληζηάηαη ε παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο ηνπ ηαμηδηώηε γηα 10 εκέξεο.
o αλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 10 εκεξώλ παξνπζηαζηεί ππξεηόο θαη βήραο ή δπζθνιία
ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα από ην αλαπλεπζηηθό, πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηαηξηθή
βνήζεηα αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί ν ηαηξόο γηα 1) ηα ζπκπηώκαηα 2) ηελ πηζαλή
άκεζε επαθή κε πνπιεξηθά θαη 3) ην ηαμίδη.
5. Πςπεηόρ Chikungunya
Έσο ηηο 4 επηεκβξίνπ 2014 αλαθέξζεθαλ ζηελ Καξατβηθή θαη ζηε Νόηηα Ακεξηθή
πεξηζζόηεξα από 660000 πηζαλά θαη επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 46
ζαλάησλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas,
Barbados, Bolivia, Brazil, Cayman Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Dominican Republic, El Salvador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti,
Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Barthélemy,
Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (FR), Saint Vincent & Grenadines, Sint Maarten
(NL), Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands, Venezuela, Virgin Islands (UK),
Virgin Islands (US).
ύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ δελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα έιεγρν ζηηο πύιεο εηζόδνπ ή πεξηνξηζκνί
ζε ζρέζε κε ην εκπόξην ή ηα ηαμίδηα.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ζπληζηάηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη όηη ε λόζνο κεηαδίδεηαη κέζσ λύγκαηνο
κνιπζκέλνπ θνπλνππηνύ θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία από ηα
έληνκα. Γελ ππάξρεη εκβόιην γηα ηελ πξνθύιαμε από ηε λόζν.
6. Χολέπα
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζην Κακεξνύλ. Από ηνλ Απξίιην έσο ηηο 7 Απγνύζηνπ 2014
αλαθνηλώζεθαλ ζην Βόξεην Κακεξνύλ 1400 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 75 ζαλάησλ.
Έσο ηηο 14 Απγνύζηνπ 2014 αλαθνηλώζεθαλ 6018 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 47
ζαλάησλ, ζε 32 πεξηνρέο ζε 5 επαξρίεο ζηε Γθάλα (Greater Accra, Eastern, Western,
Central, Ashanti).
Έσο ηηο 5 επηεκβξίνπ 2014, αλαθέξζεθαλ 5859 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 127
ζαλάησλ ζην Νόηην νπδάλ.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηε Νηγεξία από ηνλ Ιαλνπάξην 2014. Έσο ηηο 5 Απγνύζηνπ
αλαθέξζεθαλ 1343 θξνύζκαηα ζηελ πεξηνρή Borno, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 27 ζαλάησλ.
Δπηδεκία ρνιέξαο είλαη ζε εμέιημε ζηελ Κνύβα από ηνλ Ινύιην 2012. Έσο ηηο αξρέο Μαξηίνπ
2014 αλαθέξζεθαλ 701 θξνύζκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3 ζαλάησλ ζηηο πεξηνρέο
Camagüey, Granma, Guantánamo, Havana province, Santiago de Cuba θαη Cienfuegos.
Οδηγίερ

Οη ηαμηδηώηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη λα
γλσξίδνπλ ηα γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηελ θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη πνηώλ. Αλ
πξόθεηηαη λα κεηαβνύλ ζε πεξηνρέο κε επηδεκία ζπληζηάηαη λα εκβνιηάδνληαη.

Σα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζηελ αλαζθόπεζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ησλ WHO, CDC, ECDC, NATHNAC
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