
   Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ  Πληροφοριακό φυλλάδιο 

Πληροφορίες COVID-19 για άτομα  

στα χιονοδρόμια της ΝΝΟ  

Τι γίνεται αν τα τεστ μου είναι θετικά σε COVID-19; 

Εάν το τεστ σας βγει θετικό σε COVID-19, θα πρέπει να αυτοαπομονωθείτε αμέσως και να ακολουθήσετε τις συμβουλές 

για άτομα που βρέθηκαν θετικά σε COVID-19 και να διαχειριστείτε το COVID-19 με ασφάλεια στο σπίτι (Testing positive 

to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home). 

Εάν βρίσκεστε σε χιονοδρόμιο, πρέπει να αυτοαπομονωθείτε (self-isolate) στο σπίτι ή στο κατάλυμά σας για 7 ημέρες 

από την ημέρα που η εξέτασή σας ήταν θετική σε COVID-19. Θα πρέπει επίσης: 

• Να μένετε και να κοιμάστε σε ξεχωριστό δωμάτιο μακριά από άλλα άτομα. Δεν πρέπει να κάνετε σκι, να πηγαίνετε για 

ψώνια ή να πηγαίνετε στη δουλειά, στο σχολείο, σε σταθμούς φροντίδας των παιδιών, στο πανεπιστήμιο, σε 

εγκαταστάσεις αναψυχής ή σε δημόσιους χώρους.  

• Να χρησιμοποιείτε ξεχωριστή τουαλέτα, εάν υπάρχει.  

• Να μη χρησιμοποιείτε κοινόχρηστους χώρους. Εάν πρέπει να μετακινηθείτε σε αυτούς τους χώρους, πρέπει να 

φοράτε μάσκα προσώπου και να μένετε τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από άλλα άτομα.  

• Μην τρώτε σε κοινόχρηστους χώρους - τα γεύματα πρέπει να ετοιμάζονται και στη συνέχεια να σας παρέχονται στο 

δωμάτιό σας όπου απομονώνεστε.  

• Να εφαρμόζετε καλή υγιεινή των χεριών σας πλένοντας τακτικά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι ή με απολυμαντικό 

χεριών με βάση το οινόπνευμα.  

• Να αποφύγετε την επαφή με άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας (higher risk of severe 

illness), όπως ηλικιωμένοι, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και άτομα που πάσχουν από διαβήτη, 

καρδιακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις. 

Πρέπει να παραμείνετε σε αυτοαπομόνωση, εκτός εάν πρόκειται για επείγον περιστατικό, εάν χρειάζεστε ιατρική φροντίδα 

ή εάν ταξιδεύετε προς το σπίτι σας. Εάν πρέπει να ταξιδέψετε προς το σπίτι σας για να συνεχίσετε την αυτοαπομόνωση, 

πρέπει να το κάνετε με ιδιωτικό όχημα. Μην χρησιμοποιείτε τα δημόσια μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, το Skitube, ταξί ή 

σαν συνεπιβάτης. Φορέστε μάσκα προσώπου και μείνετε σε απόσταση 1,5 μέτρου από άλλα άτομα. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι προς το σπίτι για αυτοαπομόνωση, ανατρέξτε στις Οδηγίες του Υπ. Υγείας ΝΝΟ για 

αυτοαπομόνωση για COVID-19. (NSW Health COVID-19 Self-isolation Guideline). 

Τι γίνεται αν είχα επαφή με κρούσμα στο σπίτι ή είμαι υψηλού κινδύνου; 

Εάν δεν έχετε συμπτώματα, δεν απαιτείται αυτοαπομόνωση, ωστόσο πρέπει να ακολουθήσετε τις συμβουλές του 

Οδηγίες του NSW Health για τις οικιακές επαφές και τις στενές επαφές. (NSW Health household and close contact 

guidelines). Εάν είστε άτομο του οικιακού περιβάλλοντος ή άτομο σε επικοινωνία εκ του πλησίον, πρέπει με κρούσμα: 

• Εάν εμφανίσετε συμπτώματα, πρέπει να αυτοαπομονωθείτε και να υποβληθείτε αμέσως σε εξέταση.  

• Να μην επισκέπτεστε χώρους υψηλού κινδύνου (υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα ηλικιωμένων, φροντίδα ατόμων με 

αναπηρία ή σωφρονιστικά ιδρύματα) για τουλάχιστον 7 ημέρες.  

• Να εργάζεστε ή να σπουδάζετε από το σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό.  

• Να φοράτε μάσκα όταν βρίσκεστε σε εσωτερικούς χώρους, εάν είστε άνω των 12 ετών, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινόχρηστων χώρων σε καταλύματα και εστιατόρια (εκτός εάν τρώτε ή πίνετε).  

• Αποφύγετε την επαφή με άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας, όπου είναι δυνατόν.  

• Αποφύγετε τις μεγάλες ή πολυπληθείς συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους όπου θα έρθετε σε επαφή με ομάδες 

ανθρώπων με τις οποίες δεν ζείτε μαζί, όπου είναι δυνατόν.  

• Όπου είναι εφικτό, κάντε μια γρήγορη εξέταση αντιγόνου εάν πρέπει να συμμετάσχετε σε συγκέντρωση σε κλειστό 

χώρο με άτομα με τα οποία δεν ζείτε μαζί.  

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δημόσια Υγεία (Public Health) στο 

1300 066 055. 

Γενικές πληροφορίες 
• Ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες για τους πολίτες της ΝΝΟ  (rules for people in NSW).  

• Δημόσιες συγκοινωνίες – όλα τα άτομα άνω των 12 ετών πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και στους χώρους αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό περιλαμβάνει το Skitube, τα λεωφορεία 

μεταφοράς, τις μεταφορές πάνω από το χιόνι, τα αεροπλάνα, τα τρένα και τα λεωφορεία. 
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