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Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στην
προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και
όλων των αρμόδιων υγειονομικών φορέων για την άμεση και συντονισμένη
διαχείριση της νόσου από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.
Στη νέα αυτή παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία, η προσφορά των γιατρών, των
νοσηλευτών και των άλλων εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του κορωνοϊού, είναι πολύτιμη
και πρέπει να στηριχθεί.
Σήμερα που η νόσος COVID-19 έχει χαρακτήρα πανδημίας, οι εντατικοποιημένες
προσπάθειες των εθνικών φορέων υγείας, θα πρέπει να συνοδεύονται από την
απόλυτη συμμόρφωση των πολιτών στις αναλυτικές οδηγίες, για τα ενισχυμένα
μέτρα της ατομικής και κοινωνικής προστασίας.
Η ευθύνη του πολίτη για τον σεβασμό αυτών των κανόνων προστασίας, και η
συντονισμένη συλλογικότητα, είναι η μόνη δύναμη για τη μείωση της εξάπλωσης του
ιού στη χώρα μας και την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι, προς το παρόν μοναδική ασπίδα προστασίας
κατά του κορωνοϊού αποτελεί το ανοσιακό μας σύστημα. Επομένως είναι σημαντικό,
στις προτεραιότητες της ατομικής μας προστασίας, να εντάξουμε και τη φροντίδα για
ένα υγιές και ισχυρό ανοσιακό σύστημα με σωστή διατροφή, άσκηση, επαρκή ύπνο
και αποφυγή ψυχολογικής καταπόνησης.
Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας δηλώνει ότι, είναι στη διάθεση των αρμόδιων
φορέων της πολιτείας για την υποστήριξη της μάχης κατά της απειλής του COVID-19.
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