
  

Συνεργασία Δημάρχου Πειραιά Χρ. Αγραπίδη με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας κ. Γ. Δαβάκη 

Μέτρα πρόληψης για τη νόσο των πτηνών 

 

 

Μετά από συνεργασία του 
Δημάρχου Πειραιά κ. Αγραπίδη 
και του Συμβουλίου Πρόληψης 
Εγκληματικότητας του Δήμου με 
αρμόδιους φορείς του Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης παρακαλούμε να 
επιστήσετε την προσοχή των 
εργαζομένων σας, των 
θαμώνων των ΚΑΠΗ, των 
μαθητών των παιδικών σταθμών 
και των επισκεπτών των 
παιδικών χαρών, σχετικά με τις 
προφυλάξεις που απαιτείται να 
λαμβάνουν από τον ιό της 
γρίπης των πτηνών. Η γρίπη 
των πτηνών μεταδίδεται στον 
άνθρωπο με την άμεση επαφή 
με μολυσμένα πουλερικά, με 
επιφάνειες λε- 

ρωμένες, με κόπρανα ή με 
εκκρίματα τους. Κατά τους 

ειδικούς επιστήμονες πέραν 
του ότι ο συγκεκριμένος ιός 
μεταδίδεται από τα πτηνά στον 
άνθρωπο, υπάρχει το 
ενδεχόμενο στο μέλλον να 
μεταδίδεται και από άνθρωπο 
σε άνθρωπο.  
Τα συμπτώματα της γρίπης των 
πτηνών, είναι υψηλός πυρετός, 
μυαλγίες, έντονη καταβολή, 
πονόλαιμος, βήχας και 
καταρροή. Το εμβόλιο της 
εποχικής γρίπης δεν παρέχει 
προστασία έναντι της γρίπης 
των πτηνών. Τα βασικότερα 
μέτρα προφύλαξης είναι η 
τήρηση των βασικών κανόνων 
υγιεινής και η αποφυγή της 
άμεσης επαφής με τα 
πουλερικά. Συγκεκριμένα: 

Κατά τους ειδικούς επιστήμονες πέραν του ότι ο 
συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται 

από τα πτηνά στον άνθρωπο, υπάρχει το ενδεχόμενο στο 
μέλλον να μεταδίδεται 

και από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

ιός της γρίπης καταστρέφεται σε 
υψηλές θερμοκρασίες. 
Αποφυγή εισαγωγής ζωντανών 
πουλερικών ή  άλλων 

πτηνών ή προϊόντων τους στη 
χώρα μας. Μετά από τα 
ανωτέρω, ο Αντιδήμαρχος 
ιατρός κ. Κυριάκος Μανωλά-κος 
παρακαλείται να προβεί σε 
διαλέξεις στους χώρους που 
απευθύνεται το παρόν (ΚΑΠΗ, 
παιδικούς σταθμούς, παιδικές 
χαρές κ.λ.π.) η δε Δημοτική 
Αστυνομία στην οποία 
κοινοποιείται το παρόν να 
ελέγχει και να απαγορεύει την 
πώληση πουλερικών από 
πλανόδιους πωλητές και στο 
υπαίθριο εμπόριο. Οι 
υπηρεσίες στις οποίες α-

ποστέλλεται και κοινοποιείται το 

παρόν, παρακαλούνται να 
συνδράμουν στην προσπάθεια 
για την πρόληψη της 
μετάδοσης της νόσου 
διαδίδοντας και εφαρμόζοντας 
τους παραπάνω κανόνες 
υγιεινής. 

 -Αποφυγή επισκέψεων σε υ-

παίθριες αγορές ζώων και 
πτηνών ή σε πτηνοτροφία. -
Αποφυγή επαφή με επιφάνειες 
μολυσμένες από κό- 

πρανα ή εκκρίματα πουλιών. 
Αποφυγή κατανάλωσης ανε-

παρκώς μαγειρεμένου ή ωμού 
φαγητού που περιέχει κρέας 
πουλερικών ή αυγό. Ο 


