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Τί είδους μικροοργανισμός είναι 
ένας ιός;

Οι ιοί είναι ακυτταρικοί μικροοργανισμοί
(δεν είναι κύτταρα).

Για να πολλαπλασιαστούν οι ιοί, πρέπει 
να εισέλθουν σε ένα κύτταρο-ξενιστή 
και να χρησιμοποιήσουν τα υλικά 
και τους μηχανισμούς του.

Γι’αυτό χαρακτηρίζονται και ως 
υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα.

Οι νέοι ιοί, μετά την έξοδό τους,
αφήνουν συνήθως 
πίσω τους ένα κατεστραμμένο
κύτταρο. 
.

https://www.tes.com/lessons/pf9_P0hRge1H5g/smallpox-cowpox

https://www.tes.com/lessons/pf9_P0hRge1H5g/smallpox-cowpox


Τί είναι ο κορωνοϊός και τί το 

COVID-19;

Ο νέος κορωνοϊός-2019 (που ονομάζεται επίσημα SARS-CoV-2) 
είναι ο ιός που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 

(COronaVIrus Disease -19)

O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην 
περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει 
διασπαρεί σε όλο τον κόσμο.

Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε 
απομονωθεί στον άνθρωπο.

https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-gia-ton-neo-koronoio-sars-cov-2-gia-tis-ekpaideytikes-monades/

https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-gia-ton-neo-koronoio-sars-cov-2-gia-tis-ekpaideytikes-monades/


Ποιά είναι η δομή του κορωνοϊού;

https://globalhealthnewswire.com/viruses-vaccines/2020/04/14/chinese-scientists-determine-structure-of-covid-19-main-

protease-and-identify-inhibitors
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https://globalhealthnewswire.com/viruses-vaccines/2020/04/14/chinese-scientists-determine-structure-of-covid-19-main-protease-and-identify-inhibitors


Πώς μας προσβάλλει ο κορωνοϊός;

O κορωνοϊός μέσω των πρωτεϊνών που διαθέτει στο εξωτερικό 
λιπιδικό περίβλημα (έλυτρο), συνδέεται με πρωτεΐνες της 
πλασματικής μεμβράνης που διαθέτουν τα κύτταρα του 
αναπνευστικού μας συστήματος.

Στη συνέχεια εισέρχεται μέσα σε αυτά για να πολλαπλασιαστεί.

Κορωνοϊός

Μεμβράνη 

ανθρώπινου  

κυττάρου

https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=5DGwOJXSxqg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=5DGwOJXSxqg&feature=emb_logo


Τί είναι η περίοδος επώασης του 
ιού;

Η περίοδος επώασης του ιού είναι το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την μόλυνση (είσοδος του ιού στον οργανισμό 
μας) μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ως μέσο διάστημα επώασης 
του SARS-CoV-2 τις 5-6 ημέρες και ως μέγιστο χρόνο τις 12 
ημέρες. Μία πρόσφατη μελέτη επιβεβαίωσε πως είναι συνετό 
να υπολογίζουμε την περίοδο επώασης έως 14 μέρες.

https://eody.gov.gr/

https://eody.gov.gr/


Ποιά είναι τα συμπτώματα του 
COVID-19;

Ένα άτομο που έχει COVID-19 μπορεί να εμφανίσει από πολύ 
ήπια συμπτώματα μέχρι πολύ σοβαρά και να χρειαστεί να 
νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

Συμπτώματα

➢Πυρετός

➢Πονόλαιμος

➢Βήχας

➢Δυσκολία στην αναπνοή

➢Διάρροιες 

➢Απώλεια γεύσης ή όσφρησης

https://eody.gov.gr/

https://eody.gov.gr/


Ποιοί κινδυνεύουν περισσότερο 
από COVID-19;

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη 
λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών ανήκουν:

➢ τα ηλικιωμένα άτομα 

➢ άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα 
νοσήματα όπως:

• χρόνια αναπνευστικά νοσήματα

• κακοήθειες 

• τα άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή

• άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

https://www.ofarmakopoiosmou.gr/blog/covid-19-poioi-kai-giati-anikoyn-stis-eypatheis-omades

https://eody.gov.gr/

https://www.ofarmakopoiosmou.gr/blog/covid-19-poioi-kai-giati-anikoyn-stis-eypatheis-omades
https://eody.gov.gr/


Πώς μπορεί να μολυνθεί κάποιος 
από τον κορωνοϊό;

Ο νέος κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί από έναν 
άρρωστο άνθρωπο με εκκρίσεις του αναπνευστικού 
συστήματος κυρίως όταν αυτός βήχει ή φτερνίζεται. 

https://eody.gov.gr/

https://eody.gov.gr/


Γι' αυτό το λόγο είναι πιο πιθανό 
να κολλήσουμε τον ιό:

➢ Όταν είμαστε σε στενή επαφή με 
ένα άρρωστο άτομο, δηλαδή σε 
απόσταση 1,5 μέτρου.

➢ Όταν αγγίζουμε επιφάνειες ή 
αντικείμενα που έχουν μολυνθεί 
από ένα άρρωστο άτομο, επειδή τα 
άγγιξε με βρώμικα χέρια ή επειδή 
φτερνίστηκε ή έβηξε ενώ ήταν 
κοντά σε αυτά, και μετά αγγίξουμε 
τα πρόσωπό μας, τη μύτη, το στόμα 
ή τα μάτια μας. 

https://eody.gov.gr/

https://eody.gov.gr/


Πότε μια περίπτωση της νόσου 
θεωρείται περισσότερο μεταδοτική;

Ένα περιστατικό θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό όταν 
εμφανίζει συμπτώματα, αλλά… 

Προσοχή! 

Θα μπορούσε να είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική της 
φάση.

https://eody.gov.gr/

https://eody.gov.gr/


Τί πρέπει να κάνουμε για να 
μειώσουμε την πιθανότητα 
μετάδοσης του κορωνοϊού;

Ακολουθούν οδηγίες του ΕΟΔΥ



Κρατάω αποστάσεις από τους άλλους 
και δεν στριμώχνομαι στο προαύλιο, 
στους διαδρόμους και στις σκάλες. 



Πλένω συχνά τα χέρια μου με νερό 
και σαπούνι και 

χρησιμοποιώ αντισηπτικό διάλυμα

➢ Πριν το φαγητό

➢ Μετά την τουαλέτα

➢ Όταν έχω αγγίξει ένα αντικείμενο που το έχουν αγγίξει και 
άλλοι άνθρωποι



Όταν βήχω ή 
φτερνίζομαι 

καλύπτω το στόμα 
και τη μύτη μου με 
τον αγκώνα μου ή 

με χαρτομάντηλο το 
οποίο αμέσως μετά, 

πετάω στα 
σκουπίδια.

Ξαναπλένω τα χέρια 
μου.



Δεν ακουμπώ με τα χέρια μου το 
πρόσωπό μου.



➢ Πριν ξεκινήσουμε το πρωί από το σπίτι πρέπει να 
έχουμε φροντίσει να έχουμε όλα αυτά που 
χρειαζόμαστε για την συγκεκριμένη ημέρα στο σχολείο.

➢ Δεν δανειζόμαστε και δεν δανείζουμε αντικείμενα όπως 
στυλό, μολύβια, γόμες, τετράδια, χαρτάκια, καλλυντικά 
κ.ά.

➢ Δεν μοιραζόμαστε κινητά τηλέφωνα, για τα οποία 
ακολουθούμε τους κανονισμούς του σχολείου.

➢ Στη περίπτωση που πρέπει να δανειστούμε ή να 
δανείσουμε κάτι το καθαρίζουμε όπως επίσης και τα 
χέρια μας.

Δεν ανταλλάσσω αντικείμενα με 
τους συμμαθητές μου.



Τί κάνεις αν δεν αισθάνεσαι καλά;

➢ Ενημερώνεις τους γονείς σου και μένεις στο 
σπίτι.

➢ Οι γονείς σου θα πρέπει να συμβουλευτούν τον 
οικογενειακό σας ιατρό. 

➢ Θα μείνεις στο σπίτι μέχρι να γίνεις εντελώς 
καλά.

➢ Όσο έχεις συμπτώματα αποφεύγεις τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες και την επαφή με 
ηλικιωμένα άτομα.

➢ Οι γονείς σου θα πρέπει να ενημερώσουν το 
σχολείο για τα συμπτώματά σου και να 
συμβουλευτούν τον οικογενειακό σας γιατρό.



Οτιδήποτε με προβληματίζει το 
συζητώ με τους καθηγητές και 

τους γονείς μου

Ενημερώνομαι και δεν φοβάμαι

Έτσι:

➢ Προστατεύω τον εαυτό μου.

➢ Προστατεύω την οικογένειά μου και τους 
ηλικιωμένους ανθρώπους που ζουν κοντά μου.

➢ Προστατεύω τους φίλους και τους συμμαθητές 
μου.

➢ Προστατεύω τους καθηγητές μου.



Στις διαφάνειες που ακολουθούν 
μπορείς να βρεις επιπλέον 

πληροφορίες σε ότι αφορά τον 
κορωνοϊό, την άμυνα του 

οργανισμού και τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούμε να 

εμποδίσουμε τη μετάδοσή του. 



Γιατί το σαπούνι καταστρέφει τον 
κορωνοϊό;

Τα μόρια του
σαπουνιού
έχουν ένα
υδρόφιλο 
τμήμα και 
ένα λιπόφιλο
τμήμα.

https://www.youtube.com/watch?v=s2EVlqql_f8&feature=emb_logo

Το λιπόφιλο τμήμα
συνδέεται με τα λιπίδια
του ελύτρου του ιού. 

Έτσι σχηματίζονται σύμπλοκα μορίων 
σαπουνιού και λιπιδίων τα οποία στη
συνέχεια απομακρύνονται με το νερό, το 
οποίο έχει συνδεθεί με το υδρόφιλο τμήμα 
του μορίου του σαπουνιού.

https://www.youtube.com/watch?v=s2EVlqql_f8&feature=emb_logo


https://cen.acs.org/

biological-

chemistry/infectio

us-

disease/Periodic-

Graphics-does-

immunity-

work/98/i16

https://cen.acs.org/biological-chemistry/infectious-disease/Periodic-Graphics-does-immunity-work/98/i16


https://www.compoundchem.com/2020/03/31/destroy-coronavirus/

https://www.compoundchem.com/2020/03/31/destroy-coronavirus/


https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/

https://www.compoundchem.com/2020/03/04/hand-sanitisers/


https://www.compoundchem.com/2020/03/19/covid-19-testing/

https://www.compoundchem.com/2020/03/19/covid-19-testing/

