
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΠΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Τα περισσότερα συμπτώματα της COVID-19 είναι διαχειρίσιμα στο σπίτι με
ξεκούραση και φάρμακα χωρίς συνταγή – παρακεταμόλη [paracetamol] και
ιβουπροφαίνη[ibuprofen] μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο και τους πυρετούς,
να μείνετε ενυδατωμένοι και παίρνετε φάρμακα για το βήχα, εάν χρειαστεί.

ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ;

Πρέπει να ενημερώσετε τις επαφές σας ότι έχετε βρεθεί θετικοί στην COVID-19. 
Πρέπει επίσης να κάνουν διαγνωστικό τεστ και να απομονωθούν τα μέλη του σπιτιού
σας. Θα πρέπει να ενημερώσετε τους φίλους, την οικογένεια και τις επαφές στην
εργασία σας να παρακολουθήσουν για τυχόν συμπτώματα. 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΩ;

Πρέπει να αυτοαπομονωθείτε αμέσως, να μείνετε σπίτι και να χωριστείτε από άλλα άτομα.
Εάν χρειάζεστε συμβουλές ή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, καλέστε την
24ωρη National Coronavirus Helpline στο 1800 020 080 ή χρησιμοποιείστε τον Ελεγκτή
Συμπτωμάτων [Symptom Checker] COVID-19 της Healthdirect.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Χρησιμοποιήστε τον Ελεγκτή Συμπτωμάτων COVID-19 για να μάθετε εάν πρέπει να
ζητήσετε ιατρική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του πότε να καλέσετε τα Τρία
Μηδενικά (000). Εάν εμφανίσετε σοβαρά συμπτώματα (έντονο πόνο στο στήθος,
λιποθυμικά επεισόδια, σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή), καλέστε αμέσως τα Τρία
Μηδενικά (000) και ενημερώστε τους ότι έχετε διαγνωστεί με COVID-19.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ;

Πρέπει να κάνετε αυτοαπομόνωση από την ημέρα που θα κάνετε το τεστ. Μπορείτε
να βγείτε από την αυτοαπομόνωση μόνο εάν έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη
περίοδο απομόνωσης και δεν έχετε καθόλου συμπτώματα COVID-19. Δεν χρειάζεται
να κάνετε τεστ πριν βγείτε από την αυτοαπομόνωση εάν δεν έχετε συμπτώματα.  

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ
ΕΧΕΤΕ COVID-19

Εάν διαγνωσθείτε θετικοί στην COVID-19 και δεν έχετε συμπτώματα ή ήπια συμπτώματα,
είναι πιθανό να αναρρώσετε με ασφάλεια στο σπίτι.
Εάν χρειαστείτε ιατρική βοήθεια, θα σας φροντίσουν. Θα πρέπει να καλέσετε μόνο τα Τρία Μηδενικά (000)
ή να παρευρεθείτε σε τμήμα επειγόντων περιστατικών εάν τα συμπτώματά σας είναι σοβαρά. 

Χρησιμοποιήστε τον Ελεγκτή Συμπτωμάτων
COVID-19 για να μάθετε εάν χρειάζεστε να
ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Καλέστε την National Coronavirus Helpline στο
1800 020 080 οποτεδήποτε εάν χρειάζεστε συμβουλές

Για υπηρεσίες διερμηνέων, καλέστε το 131 450

Η COVID-19 επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο, αλλά ακόμη και τα ήπια
συμπτώματα μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε αρκετή αδιαθεσία. Για να κατανοήσετε
τη διαφορά μεταξύ ήπιων, μέτριων και σοβαρών συμπτωμάτων, επισκεφθείτε το
healthdirect.gov.au


