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Νέα εκτίμηση κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων δείχνει ότι χρειάζονται εντατικότερες προσπάθειες για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού στην ΕΕ

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένη
εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία COVID-19, παράλληλα με σειρά κατευθυντήριων
γραμμών για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως υγιεινή των χεριών, τήρηση φυσικής απόστασης,
καθαριότητα και αερισμός).

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου δείχνει ότι, από τον Αύγουστο, τα ποσοστά κοινοποιήσεων
αυξάνονται σταθερά σε ολόκληρη την ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί
δεν αρκούν πάντοτε για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Γι' αυτό, έχει κρίσιμη σημασία να
εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από τα κράτη μέλη με την πρώτη εκδήλωση νέων εξάρσεων.
Αυτό περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των τεστ και της ιχνηλάτησης επαφών, τη βελτίωση της
επιτήρησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε μέσα
ατομικής προστασίας και φάρμακα και την εξασφάλιση επάρκειας δυναμικού του τομέα της υγείας,
σύμφωνα με τις δράσεις που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η νέα εκτίμηση
κινδύνου που δημοσιεύτηκε σήμερα μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή
μας. Καθώς, σε ορισμένα κράτη μέλη, παρατηρούνται περισσότερα κρούσματα απ' ό,τι κατά την
περίοδο της έξαρσης τον Μάρτιο, είναι απολύτως σαφές ότι δεν έχουμε ξεπεράσει αυτή την κρίση.
Βρισκόμαστε σε καθοριστική στιγμή, και όλοι μας πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά και να
χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που διαθέτουμε. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι
έτοιμα, με την πρώτη εκδήλωση νέων πιθανών εξάρσεων, να εφαρμόσουν μέτρα ελέγχου αμέσως και
την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αποφύγουμε να επαναληφθεί
αυτό που συνέβη την περασμένη άνοιξη.»

Η κ. Αντρέα Αμμόν, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, δήλωσε
σχετικά: «Παρατηρούμε σήμερα μια ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 που
εντοπίζονται στην Ευρώπη. Ώσπου να καταστεί διαθέσιμο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, ο
γρήγορος εντοπισμός, τα τεστ και η καραντίνα για τις επαφές υψηλού κινδύνου είναι ορισμένα από τα
πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της μετάδοσης. Είναι επίσης ευθύνη όλων μας να τηρούμε τα
απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η τήρηση φυσικής απόστασης, η υγιεινή των χεριών
και η παραμονή στο σπίτι όταν νιώθουμε άρρωστοι. Η πανδημία απέχει ακόμη πολύ από τη λήξη της
και δεν πρέπει να χαλαρώνουμε την επαγρύπνησή μας.»

Η εκτίμηση κινδύνου του ECDC διαπιστώνει ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η τήρηση
φυσικής απόστασης, η υγιεινή και η χρήση μάσκας προσώπου έχουν αποδειχθεί επαρκείς για τη
μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις της αύξησης των κρουσμάτων ποικίλλουν
μεταξύ των χωρών. Ενώ σε μερικές χώρες η αύξηση πλήττει κυρίως νέους ανθρώπους (ηλικίας 15 έως
49 ετών), με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κυρίως ήπια και ασυμπτωματικά κρούσματα, σε άλλες χώρες
η αύξηση οδηγεί σε περισσότερους θανάτους ηλικιωμένων. Η σημερινή επιδημιολογική κατάσταση
ενέχει ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ομάδες κινδύνου και για τους εργαζομένους στον χώρο της
υγειονομικής περίθαλψης και απαιτεί άμεση και στοχευμένη δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Το ECDC, στην εκτίμηση κινδύνου που δημοσίευσε, αναφέρεται σε διάφορες επιλογές αντιμετώπισης,
όπως αύξηση του δυναμικού υγειονομικής περίθαλψης και στόχευση των δράσεων δημόσιας υγείας σε
ιατρικώς ευάλωτα άτομα και εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Ζητά μη φαρμακευτικές
παρεμβάσεις, διαγνωστικές στρατηγικές, ιχνηλάτηση επαφών, μέτρα καραντίνας, κατάλληλη
ενημέρωση για τους κινδύνους και μέτρα προστασίας της ψυχικής υγείας.

Στις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση
της COVID-19, το ECDC παρουσιάζει τις διαθέσιμες επιλογές για τέτοιες παρεμβάσεις με βάση διάφορα
επιδημιολογικά σενάρια. Οι κατευθυντήριες γραμμές αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία της
αποτελεσματικότητας των εν λόγω παρεμβάσεων και ασχολούνται με ζητήματα εφαρμογής, όπως,
μεταξύ άλλων, με τα πιθανά εμπόδια και τα στοιχεία που διευκολύνουν την εφαρμογή των μη
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φαρμακευτικών παρεμβάσεων.

Ιστορικό

Το ECDC παίζει βασικό ρόλο στην εκτίμηση της απειλής από επιστημονική σκοπιά. Καταρτίζει ταχείες
εκτιμήσεις κινδύνου και παρέχει επιδημιολογικές ενημερώσεις και τεχνική υποστήριξη μέσω της
έκδοσης οδηγιών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι εν λόγω οδηγίες περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, παρακολούθηση της πανδημίας, σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης, καθώς και
εργαστηριακή υποστήριξη.

Στις 15 Ιουλίου η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ετοιμότητα της ΕΕ
στον τομέα της υγείας για την αντιμετώπιση εξάρσεων της νόσου COVID-19 (LINK). Στην ανακοίνωση
τονίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για πιθανές επανεμφανίσεις κρουσμάτων της COVID-19. Για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων εξάρσεων θα απαιτηθούν στενά συντονισμένες
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης
όλων των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ταχεία εκτίμηση κινδύνου από το ECDC: Αυξημένη μετάδοση της νόσου COVID-19 στην ΕΕ/ΕΟΧ και
στο ΗΒ - δωδέκατη ενημέρωση (Increased transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK –
twelfth update)

Κατευθυντήριες γραμμές του ECDC: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μη φαρμακευτικών
παρεμβάσεων κατά της νόσου COVID-19 (Guidelines for the implementation of nonpharmaceutical
interventions against COVID-19
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