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                               ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ SUNSHINE 

                                               ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΤ COVID-19 

 

Κατα την επίσκεψή σας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών υποβληθήκατε σε τεστ 

κορωνοϊού (Covid-19). Με βάση την κλινική σας εικόνα έχετε αξιολογηθεί ως πιθανό ή 

επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19. 

Τι πρέπει να κάνετε; 

- Εάν αναμένεται τα αποτελέσματα του τεστ, αυτά θα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών και θα 

αποσταλούν με μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο εφόσον είναι καταγεγραμμένο στο 

αρχείο μας.  

- Εάν λάβετε θετικό αποτέλεσμα, ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνετε σε απομόνωση κατ’ οίκον μέχρι να 

λάβετε αρνητικό αποτέλεσμα με νέο τεστ έπειτα από 13 ημέρες.   

- Η Μονάδα Δημόσιας Υγείας του Western Health (WHPU) θα επικοινωνήσει με  τους ασθενείς 

που βρέθηκαν θετικοί και θα επανεξετάσει τα συμπτώματά σας και τις όποιες κοινωνικές  

σας ανάγκες. 

- Θα σας συνδέσουν στις υπηρεσίες ενός γενικού ιατρού παθολόγου ή στο πρόγραμα 

νοσκομειακής φροντίδας στο σπίτι (HITH) για επαναληπτική εξέταση κατα την διάρκεια της 

ασθενείας σας. Για την πλειοψηφεία των ασθενών δεν απαιτείται περαιτέρω νοσοκομειακή 

διαχείριση.  

- Εάν δεν έχετε λάβει τηλεφωνική κλήση από την Μονάδα Δημοσίας Υγείας του Western 

Health (WHPU) έπειτα από 3 ημέρες, παρακαλούμε επικοινωνείστε με τον γενικό ιατρό σας, 

ο οποίος μπορεί να σας παραπέμψει για επαναληπτική εξέταση.  

- Εάν είχατε έρθει σε επαφή με φίλους ή συγγενείς εώς και 5 ημέρες πριν την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων σας, σας συμβουλεύουμε να τους ενημερώσετε, ώστε να υποβληθούν σε τεστ 

κορωνοϊού.  

- Είναι προτεινόμενο να παραβρεθούν σε κινητή κλινική μονάδα για τεστ (drive through) ώστε 

να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης προς άλλους. Εάν δεν γνωρίζουν πού να πάνε για να 

υποβληθούν σε τεστ κορωνοϊού, παρακαλούμε να τους παραπέμψετε στην ιστοσελίδα 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19 για τεστ εντός της Βικτώριας.  

- Εάν εργάζεστε στον κύριο χώρο εργασίας σας, να επικοινωνήσετε επειγόντως με τον/τη 

διευθυντή/τρια και να τους ενημερώσετε για την διάγνωσή σας. Λόγω αυξημένων 

κρουσμάτων, η υπηρεσία εντοπισμού επαφών της Βικτώριας βιώνει καθυστερήσεις  στις 

προσπάθειες επικοινωνίας με τους εργοδότες και η ενημέρωση τους μπορεί να βοηθήσει 

στην μείωση του κινδύνου για τους συναδέλφους σας.  

 

Αναμενόμενα συμπτώματα κατα την κατ’οίκον απομόνωση  

 

- Οι περισσότεροι άνθρωποι θα εμφανίσουν συμπτώματα ήπιας ασθένειας παρόμοια με αυτά 

ενός κρυολογήματος (πονόλαιμος, ρινική καταρροή, πονοκέφαλος, μυαλγίες, κούραση και 

πυρετό). 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19
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- Προτείνεται η τακτική κατανάλωση απλού αναλγητικού παυσίπονου (paracetamol, 

ibuprofen), αφου βεβαιωθείτε πως τρώτε και πίνετε κανονικές ποσότητες φαγητού και 

νερού. 

- Εάν νιώθετε χειρότερα και χρειάζεστε ιατρική φροντίδα, παρακαλούμε επικοινωνείστε με 

την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης Coronavirus 

- Χρησιμοποιείστε ανέπαφη διανομή στο σπίτι για τα ψώνια και συνίσταται να χρησιμοποιείτε 

τις υπηρεσίες διανομής των σούπερμαρκετ ή την ανέπαφη διανομή από φίλους ή συγγενείς. 

Για την ασφάλειά τους, δεν πρέπει να έχετε καμία επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με τους 

διανομείς. 

o Coles : https://shop.coles.com.au/a/national/home 

o Woolworths : https://www.woolworths.com.au/ 

o IGA : https://www.iga.com.au/shop-online/ 

o Your Grocer : https://www.yourgrocer.com.au/ 

o Food delivery services : Uber eats, Deliveroo, DoorDash. 

 

 

Τι να κάνετε εαν νιώθετε χειρότερα και χρειάζεστε περισσότερες συμβουλές; 

Παρακαλούμε επικοινωνείστε με την 24ωρη υπηρεσία υποστήριξης Coronavirus στην 

τηλεφωνική γραμμή 1800 675 398. 

Πατήστε το «0» (μηδέν) εαν χρειάζεστε διερμηνέα για αυτήν την υπηρεσία.  

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την τηλεφωνική γραμμή 000 μόνο για επείγοντα 

περιστατικά. 

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης Coronavirus μπορεί να σας βοηθήσει με:  

 - Την μεταφορά σας σε ιατρικά ραντεβού.  

 - Τον σχεδιασμό επαναληπτικού τεστ κορωνοϊού (COVID) 

- Τον σχεδιασμό εναλλακτικής διαμονής εαν δεν μπορείτε να παραμείνετε σε κατ’ οίκον       

απομόνωση με ασφάλεια. 

- Την επείγουσα παροχή φαγητού και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. 

 

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την νόσο COVID-19 στην Βικτώρια. 

Το Τμήμα Υγείας διαθέτει ιστοσελίδα με πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με όλες 

τις πτυχές της νόσου COVID. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα για 

περισσότερες πληροφορίες. 

 https://www.coronavirus.vic.gov.au/   
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Τι να κάνω εαν τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα; Υπάρχουν πληροφορίες για 

την νόσο COVID στην γλώσσα μου; 

Η υπηρεσία της Βικτώριας για την νόσο COVID διαθέτει ενημερωτικά δελτία σε πολλές 

γλώσσες. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από τις παρακάτω ιστοσελίδες για τους φίλους και 

συγγενείς που αδυνατούν να τα διαβάσουν στα αγγλικά.     

             https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19 

             https://www.sbs.com.au/language/coronavirus 

 

Τι να κάνω εαν έχω οικονομικές δυσκολίες λόγω αποτελέσματος τεστ COVID ή 

υποχρεωτικής καραντίνας; 

 

Μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το επίδομα COVID-19 λόγω κατ’οίκον                

απομόνωσης έπειτα από τεστ (COVID-19 testing isolation payment) ή το επίδομα άδειας λόγω 

πανδημίας (Pandemic Leave Disaster Payment). Αυτές αποτελούν εφάπαξ πληρωμές για 

όσους εργάζονται στην Βικτώρια και πρέπει να αυτο-απομονωθούν λόγω τεστ ή να 

παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Για να δικαιούστε αυτά τα επιδόματα πρέπει να 

πλοιρείτε ορισμένες προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στις παρακάτω ιστοσελίδες.  

 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/450-coronavirus-covid-19-test-isolation-payment     

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/covid-19-disaster-

payment-victoria 

 

Ψυχική Υγεία και Ψυχολογική Υποστήριξη 

 

Εάν εσείς ή κάποιος μέλος της οικογενείας σας χρειάζετε ψυχολογική υποστήριξη παρακαλώ 

επικοινωνείστε με τις παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης.   

             Beyond Blue 1800 512 348         Head to Help 1800 595 212 

             Lifeline  13 11 14       Headspace 1800 650 890  

             και στην ιστοσελίδα                                              headspace.org.au/eheadspace 

 

 

             Άλλες μορφές υποστήριξης στην κοινότητα 

 

Ο οργανισμός Foodbank αποτελεί ένα φιλανθρωπικό δίκτυο που μπορεί να σας φέρει σε 

επαφή με οργανισμούς που δεν διαχειρίζονται τρόφιμα προσφέροντας επιπλέον βοήθεια σε 

αυτές τις δύσκολες στιγμές.  

 

             https://www.foodbank.org.au/homepage/who-we-help/individuals/?state=vic 
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