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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Πίσω από τις σκαλωσιές που βλέπετε στη φωτό κρύβεται μια ευχάριστη είδηση. Τα έργα συντήρησης του εμβλη-
ματικού ναού της Αγίας Σοφίας στην καρδιά του Σίδνεϊ ξεκίνησαν και σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα. Πρόκει-
ται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τον ελληνισμό της Αυστραλίας αλλά και για την Πόλη του Σίδνεϊ.

Ενημέρωση για τον κοροναϊό  (και) στα ελληνικα 
από την βουλευτή του Ράιντ Δρ Fiona Martin

Τ ις τελευταίες πληροφορίες του 
Υπουργείου Υγείας σχετικά με 
τον κ COVID-19 (Κοροναϊός) 
απέστειλε στα μμε και στους 

κατοίκους του Ράιντ η βουλευτής Δρ 
Φιόνα Μάρτιν. Στο ενημερωτικό της 
σημείωμα αναφέρει: «Η Κοινότητά 
μας έχει ήδη επηρεαστεί από τον 
ιό COVID-19 (Κοροναϊός) και θα 
ήθελα να μεταφέρω τις τελευταίες 
πληροφορίες από τον Επικεφαλής 
Ιατρικό Λειτουργό (Chief Medical 
Officer) και από το Υπουργείο Υγεί-
ας.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ενώ 
όλοι μπορεί να είμαστε ευάλωτοι 
στον COVID-19 (Κοροναϊός), εί-
μαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι 
σαν χώρα.

Ένας αριθμός κρουσμάτων έχει 
εντοπιστεί γύρω στο Σύδνεϋ και 
συγκεκριμένα στην περιοχή μας, 
επομένως είναι σημαντικό να γνω-
ρίζετε τον καλύτερο τρόπο για την 
αποτροπή της εξάπλωσης του ιού 
COVID-19. 

Η πρακτική της καλής υγιεινής πε-
ριλαμβάνει συχνό πλύσιμο των 
χεριών, χρήση απολυμαντικού 
(αντισηπτικού) χεριών, βήξιμο ή 
φτάρνισμα στη μέσα πλευρά του 

αγκώνα σας και αποφυγή χειραψίας.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να παρα-
κολουθούν για συμπτώματα όπως 
ο πυρετός, ο βήχας, δυσκολία στην 
αναπνοή (δύσπνοια) ή κόπωση 
(κούραση). Εάν δεν αισθάνεστε 
καλά ή ανησυχείτε ότι μπορεί να 
έχετε εκτεθεί στον ιό COVID-19 
(Κοροναϊός), θα πρέπει να αυτο-
περιοριστείτε (απομόνωση) και να 
τηλεφωνήσετε στο Γιατρό σας για 
συμβουλές πριν επισκεφθείτε τον 
γιατρό σας. Παρακαλούμε να μην 
επισκέπτεστε δημόσιους χώρους.

Εάν έχετε έρθει σε κοντινή επαφή 
με μια επιβεβαιωμένη περίπτωση 
ιού COVID-19 (Κοροναϊός), θα 
πρέπει να αυτοπεριοριστείτε για 
14 ημέρες από την ημερομηνία 
της τελευταίας σας επαφής με την 
επιβεβαιωμένη περίπτωση.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άν-
θρωπο έχει εντοπιστεί στην Αυ-
στραλία, οπότε και να μην έχετε 
ταξιδέψει, παρακαλούμε να είστε 
προσεκτικοί. 

Ορισμένες ομάδες είναι πιο ευπα-
θείς στον ιό COVID-19 (Κοροναϊ-
ός) από άλλες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ατόμων άνω των 65 ετών 
και των ατόμων με προϋπάρχοντα 

προβλήματα υγείας, ειδικότερα 
εκείνα με ασθένειες του ανοσοποι-
ητικού συστήματος και αναπνευ-
στικά προβλήματα. Εάν εσείς ή 
κάποιο μέλος της οικογένειάς σας 
ανήκετε σε μια από αυτές τις κα-
τηγορίες, να προσέχετε περισσότε-
ρο και να διασφαλίσετε ότι όλα τα 
μέλη της οικογένειας ακολουθούν 
την πρακτική της καλής υγιεινής. 

Υπάρχει διαθέσιμη Εθνική Τηλε-
φωνική Γραμμή σε εικοσιτετράωρη 
βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, για 
Πληροφορίες Υγείας σχετικά με 
τον Κοροναϊό στο 1800 020 080, 
που παρέχει πληροφορίες υγείας 
και κατατοπισμού για την έξαρση 
του ιού COVID-19 (Κοροναϊός).

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις 
πιο πρόσφατες συμβουλές του 
Επικεφαλής Ιατρικού Λειτουργού 
ή του Υπουργείου Υγείας. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ολό-
κληρη η κοινότητα τους κινδύνους 
του ιού COVID-19 (Κοροναϊός).

Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι πληροφο-
ρίες μοιράζονται στους φίλους και 
την οικογένεια, ειδικά σε εκείνους 
που ενδεχομένως δεν έχουν πρό-
σβαση σε διαδικτυακές πληροφο-
ρίες ή σε άλλες πηγές.»


