Νόσος του Κορωνοϊού του 2019 (COVID-19)

Πώς να φροντίζετε κατοικίδια και άλλα ζώα
Εάν πάσχετε από COVID-19 ή εσείς ή τα κατοικίδια ζώα σας έχετε
εκτεθεί στον COVID-19
Έχουν υπάρξει περιορισμένες αναφορές για ζώα τα οποία μολύνθηκαν με τον COVID-19.
Επί του παρόντος δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κατοικίδια ή άλλα οικόσιτα ζώα
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση του COVID-19. Εάν είστε άρρωστοι, συνιστάται
να αποφεύγετε την επαφή με κατοικίδια και άλλα ζώα, όπως θα κάνατε και με άλλους
ανθρώπους, έως ότου έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

Κρατήστε τα κατοικίδιά σας μέσα στο σπίτι σας


Εάν είστε άρρωστοι, ζητήστε από κάποιον άλλον στο σπίτι σας, ο οποίος δεν
νοσεί, να φροντίσει τα κατοικίδιά σας.



Εάν όλοι στο σπίτι είναι άρρωστοι ή ζείτε μόνοι, εξακολουθεί να είναι
καλύτερο να κρατήσετε τα κατοικίδιά σας στο σπίτι, εάν είστε σε θέση να τα
φροντίζετε.

Έχετε κατά νου αυτό εάν πρέπει να μετακινηθούν τα
κατοικίδια σε άλλο σπίτι


Άτομα με υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από τον COVID-19 (άτομα
άνω των 70 ετών ή με υποκείμενες νόσους) πρέπει να αποφεύγουν να είναι
προσωρινά φροντιστές σε ζώα που έχουν εκτεθεί στον ιό, εάν είναι εφικτό.



Κρατήστε τα κατοικίδια απομονωμένα σε ένα σημείο του σπιτιού, για να
ελαχιστοποιήσετε την επαφή με άλλα ζώα ή ανθρώπους, εάν είναι εφικτό.

Αποφύγετε τη στενή ή παρατεταμένη επαφή με
κατοικίδια


Αποφύγετε την ακόλουθη επαφή με το κατοικίδιό σας για όσο το δυνατόν
περισσότερο: αγκαλιές, φιλιά, το να σας γλείψουν, να μοιραστείτε φαγητό
μαζί τους ή να τα αφήσετε να κοιμηθούν στο κρεβάτι σας ή να καθίσουν στην
αγκαλιά σας.

Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από ανθρώπους και άλλα
ζώα


Κρατήστε τα κατοικίδια μέσα στο σπίτι για όσο το δυνατόν περισσότερο.



Όταν τα σκυλιά είναι έξω, θα πρέπει να φορούν λουρί και να απέχουν
τουλάχιστον δύο μέτρα από άλλους ανθρώπους και ζώα.
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Λάβετε προφυλάξεις κατά την παροχή φροντίδας σε
κατοικίδια


Πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιείτε απολυμαντικό
χεριών με βάση το οινόπνευμα αμέσως πριν και μετά την επαφή με τα
κατοικίδια, το φαγητό ή τα αντικείμενά τους.



Μην βήχετε ή φτερνίζετε κοντά στα κατοικίδια. Να βήχετε και να φτερνίζεστε
πάντα στον αγκώνα σας ή σε ένα χαρτομάντιλο και κατόπιν να καθαρίζετε τα
χέρια σας.



Αποφεύγετε πάντα να αγγίζετε το πρόσωπό σας.

Παρακολουθείτε τα κατοικίδιά σας για τυχόν
συμπτώματα ασθένειας εάν έχουν εκτεθεί στον COVID-19


Εάν το κατοικίδιό σας εμφανίζει συμπτώματα ασθένειας, καλέστε τον
κτηνίατρό σας για να κρίνει εάν το ζώο σας πρέπει να εξεταστεί σε κλινική ή
να παραμείνει στο σπίτι.

Αποτρέψτε την έκθεση σε ζώα εκτροφής και πουλερικά






Οι κτηνοτρόφοι πρέπει:


Να τηρούν όλα τα ισχύοντα μέτρα βιοασφάλειας των εκτροφών



Να περιορίζουν την επαφή με τα ζώα μόνο στις επαφές που είναι απαραίτητες για να
τους παρέχουν φροντίδα

Εάν είναι εφικτό, μην φροντίζετε τα ζώα σας εάν:


έχετε διαγνωστεί με COVID-19 ή έχετε συμπτώματα αναπνευστικής νόσου



έχετε εκτεθεί στον COVID-19 ή σε κάποιο άτομο το οποίο νοσεί από αναπνευστική
ασθένεια, ή



έχετε ταξιδέψει εκτός Καναδά τις τελευταίες 14 ημέρες

Εάν πρέπει να φροντίσετε οι ίδιοι τα ζώα σας:


ακολουθήστε τα βασικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου μολύνσεων, όπως περιγράφονται
πιο πάνω και



καθαρίστε/απολυμάνετε όποιον εξοπλισμό αγγίζετε ο οποίος θα έρθει σε επαφή με τα ζώα

Ενημερωθείτε για τον ιό
Ο COVID-19 αποτελεί νέο ιό. Μεταδίδεται από σταγονίδια του αναπνευστικού συστήματος ενός
μολυσμένου ατόμου σε άλλους με τους οποίους έχει στενή επαφή, όπως άτομα που ζουν στο ίδιο
νοικοκυριό ή παρέχουν φροντίδα. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε επικαιροποιημένες
πληροφορίες για τον COVID-19 στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας του Οντάριο:
ontario.ca/coronavirus.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: __________________________________________
Οι πληροφορίες στο έγγραφο αυτό επικαιροποιήθηκαν στις 31 Ιουλίου, 2020.
©Queen’s Printer for Ontario, 2020

