Ευρωπαϊκό SOS για τον κορωνοϊό: «Η τελευταία μας ευκαιρία να αποτρέψουμε το 2o κύμα»
Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2020 15:21

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε την ενημερωμένη
εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία COVID-19 σε συνδυασμό με σύνολο οδηγιών για
μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως υγιεινή χεριών, φυσική απόσταση, καθαρισμός και
αερισμός).

Η ενημερωμένη εκτίμηση κινδύνου δείχνει ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν σταθερά σε ολόκληρη
την ΕΕ και το Ηνωμενο Βασίλειο από τον Αύγουστο και ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν
ήταν πάντα επαρκή για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Είναι επομένως ζωτικής
σημασίας τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πρώτο σημάδι νέων
εστιών. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση των τεστ και τον εντοπισμό επαφών, τη βελτίωση
της δημόσιας παρακολούθησης της υγειονομικής περίθαλψης, τη διασφάλιση καλύτερης
πρόσβασης σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας και σε φάρμακα.

Η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, επισήμανε
ότι «με ορισμένα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από ό,τι
κατά τη διάρκεια της αιχμής του Μαρτίου, είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η κρίση δεν είναι
πίσω μας» και τόνισε:

«Όλοι πρέπει να ενεργήσουμε αποφασιστικά και να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που
έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να εφαρμόσουν μέτρα
ελέγχου αμέσως και την κατάλληλη στιγμή, στο πρώτο σημάδι πιθανών νέων εστιών. Αυτή
μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αποτρέψουμε την επανάληψη της περασμένης
άνοιξης».

H Άντρια Αμόν, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων,
σημείωσε ότι «βλέπουμε επί του παρόντος μια ανησυχητική αύξηση στον αριθμό των
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περιπτώσεων COVID-19 που εντοπίστηκαν στην Ευρώπη» και επισήμανε: «Μέχρι να
υπάρχει διαθέσιμο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, η ταχεία αναγνώριση, ο
έλεγχος και η καραντίνα επαφών υψηλού κινδύνου είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά
μέτρα για τη μείωση της μετάδοσης. Είναι επίσης ευθύνη όλων να διατηρούν τα απαραίτητα
μέτρα ατομικής προστασίας, όπως σωματική απόσταση, υγιεινή χεριών και παραμονή στο
σπίτι όταν αισθάνεστε άρρωστοι. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει».

Σύμφωνα με την εκτίμηση επικινδυνότητας του ECD, μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως
φυσική απόσταση, υγιεινή και χρήση μασκών προσώπου έχουν αποδειχθεί ότι δεν είναι
αρκετά για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Ταυτόχρονα, ο αντίκτυπος των αυξημένων
ποσοστών ποικίλλει μεταξύ των χωρών. Ενώ σε ορισμένες χώρες η αύξηση επηρεάζει
κυρίως τους νέους (ηλικίας 15 έως 49 ετών) με αποτέλεσμα κυρίως ήπιες και
ασυμπτωματικές περιπτώσεις, σε άλλες χώρες η αύξηση οδηγεί σε περισσότερους
θανάτους μεταξύ των ηλικιωμένων. Η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση δημιουργεί
αυξανόμενο κίνδυνο για ομάδες κινδύνου και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και ζητεί
άμεση στοχοθετημένη δράση για τη δημόσια υγεία.

Το ECDC προσδιορίζει στην εκτίμηση του κινδύνου διάφορες επιλογές αντιμετώπισης,
όπως η ενίσχυση της δυνατότητας υγειονομικής περίθαλψης και η στόχευση δράσεων
δημόσιας υγείας σε ευάλωτα άτομα και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ζητεί μη
φαρμακευτικές παρεμβάσεις, στρατηγικές δοκιμών, ανίχνευση επαφών, μέτρα καραντίνας,
επαρκή επικοινωνία κινδύνου και μέτρα προστασίας της ψυχικής υγείας.
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