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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από τη Διοίκηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και σύμφωνα με τις επικυρωμένες 
οδηγίες των επιστημόνων του ΕΟΔΥ που παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου για τον 

Covid-19, κορονοϊό, ανακοινώνεται ότι: 
Παραμένει ως είσοδος στον χώρο του Νοσοκομείου η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ του 
Νοσοκομείου και παραμένει κλειστή για όλους, η πλαϊνή είσοδος ( είσοδος πλησίον από 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ -φανάρια). 
Παραμένει η είσοδος στο κτίριο του Νοσοκομείου (είσοδος δίπλα από το κυλικείο) ανοικτή 

ΜΟΝΟΝ για συνοδούς.  
Παραμένει ως είσοδος στο κτίριο του Νοσοκομείου (είσοδος δίπλα στο ΤΕΠ) ανοικτή ΜΟΝΟΝ 

για το προσωπικό. 
Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και τα τακτικά χειρουργεία συνεχίζουν να αναβάλλονται. Η 
Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν δίνει πληροφορίες, οι οποίες στοχοποιούν ανθρώπους και 

συνάμα παραπληροφορούν την κοινότητα. 
Η Διοίκηση ενημερώνει άμεσα και θεσμικά μόνον εκείνους που προβλέπεται σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο.  
Ο ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Υγείας και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι οι αρμόδιοι φορείς για 

την ενημέρωση των ΜΜΕ. 
Η χρησιμότητα των διαγνωστικών test RNA, βοηθάει στη διάγνωση συμπτωματικών ασθενών, 

οι οποίοι βρίσκονται στην 1-7 ημέρα νόσησης.  
Βάσει μελετών, από την 8η ημέρα και μετά, μεγαλύτερη διαγνωστική ευαισθησία αποκτά η 

εξέταση αντισωμάτων και λιγότερο το test RNA. 
Για τους ασυμπτωματικούς, οι οποίοι φαίνεται να έχουν χαμηλό ιϊκό φορτίο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πορείας τους, το test μπορεί να βγει αρνητικό, ενώ τα άτομα αυτά να συνεχίζουν 

να μεταδίδουν τον ιό. 
Όλοι οι κάτοικοι του νησιού θεωρούμαστε φορείς της νόσου και για το λόγο αυτό πρέπει να 
επιδείξουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης ατομικό και ανθρωπιστικό και να παραμείνουμε στο 
σπίτι. 
Παρακαλούμε θερμά, να σταθείτε αλληλέγγυοι στους λειτουργούς υγείας, ώστε να 
επιτελέσουν το έργο τους, προστατεύοντας εμάς και τις ευπαθείς ομάδες. Είναι βέβαιο ότι 

από όλο αυτό θα βγούμε καλύτεροι και νικητές. 

Η ατομική ευθύνη βαρύνει εξίσου όλους μας. 

 Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας 


