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Ιατρική φροντίδα 

για COVID-19 
 
 
 

 
 

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να περάσουν την 
Covid-19 στο σπίτι. Μερικά άτομα είναι πιο πιθανό να 
αρρωστήσουν σοβαρά με COVID-19.  Αν έχετε COVID-
19 θα πρέπει να καλέσετε τον γιατρό σας ή την Εθνική 
Γραμμή Βοήθειας Κορωναϊού 1800 020 080 αν: 

• πάνω από 65 ετών 

• είστε έγκυος 

• Έχετε μια αναπηρία 

• έχετε υπάρχοντα προβλήματα υγείας, 
όπως καρδιακή πάθηση, διαβήτη ή 
καρκίνο. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Μπορείτε να καλέσετε την Εθνική Γραμμή 
Βοήθειας Κορωναϊού στο 1800 020 080 
οποιαδήποτε στιγμή ημέρα 

ή νυχτα Πατήστε 8 για έναν διερμηνέα. 

Ένα άτομο στην Γραμμή Βοήθειας θα σας πει το 
σωστό τύπο της υγειονομικής περίθαλψης COVID 
για σας, ανάλογα με τα συμπτώματά σας και άλλες 
παθήσεις. 

1. Ανάρρωση στο σπίτι 
Τα συμπτώματα σας είναι ήπια και μπορείτε να 
φροντίσετε τον εαυτό σας στο σπίτι. 

2. Ιατρική φροντίδα στο σπίτι από ένα γιατρό 
Είστε αρκετά καλά για να παραμείνετε στο σπίτι, αλλά 
λόγω των συμπτωμάτων ή άλλων προβλημάτων υγείας 
ο γιατρός θα σας φροντίσει μέσω τηλέφωνου. Θα 
πρέπει να τους καλέσετε για να κλείσετε ένα ραντεβού 
μέσω τηλέφωνου ή βίντεο-κλήση. 

Ένας γιατρός θα αποφασίσει αν θα 
χρειαστείτε θεραπεία για COVID-19. 

3. Ιατρική φροντίδα στο σπίτι από ένα νοσοκομείο 
Ένας μικρός αριθμός ατόμων θα χρειαστούν 
φροντίδα δια μέσου του τηλέφωνου από το 
προσωπικό του νοσοκομείου. Η υπηρεσία 
Queensland Health θα σας καλέσει μέσα σε 24 ώρες 
για να το κανονίσει. 
Μπορούν να σας στείλουν μια συσκευή για να ελέγξει 
τα συμπτώματα ή τα φάρμακά σας. 

4. Μετάβαση στο νοσοκομείο 
Αν έχετε σοβαρά συμπτώματα θα σας πουν να 
πάτε στο νοσοκομείο. Η Εθνική Γραμμή Βοήθειας 
Κορωναϊού θα σας συνδέσει με ένα ασθενοφόρο 
000. 

Καλέστε ένα ασθενοφόρο στο 000 αμέσως, αν: 

• δεν μπορείτε να αναπνεύσετε κανονικά, 
ακόμη και όταν περπατάτε γύρω στο σπίτι. 

• έχετε πόνους στο στήθος που διαρκούν 
περισσότερο από 10 λεπτά 

• Βήχετε αίμα 

• Αισθάνεστε  ζάλη ή λιποθυμία (μπορεί να 
καταρρεύσετε ή να λιποθυμήσετε) 

• δεν μπορείτε να φροντίζετε τον εαυτό σας. 
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Για οποιονδήποτε με COVID-19, είναι 
σημαντικό να καλέσει έναν γιατρό (GP) 
ή μια γραμμή βοήθειας, εάν αρχίσει να 
αισθάνεται χειρότερα, ώστε να 
μπορείνα λάβει υγειονομική 
περίθαλψη . 
Οποιοδήποτε άτομο θα πρέπει να 
ζητήσει βοήθεια όταν τα συμπτώματά 
τους δεν βελτιώνονται μετά από 2-3 
ημέρες ή είναι πολύ άρρωστο. 
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Πείτε στο άτομο στο τηλέφωνο ότι έχετε Covid-19 
Ζητήστε για έναν διερμηνέα αν χρειάζεστε ένα. 

 Ο καθένας μπορεί να καλέσει ένα ασθενοφόρο.   
Είναι μια δωρεάν υπηρεσία στην Κουηνσλάνδη. Η 
κλήση ασθενοφόρου μπορεί να σώσει τη ζωή σας.  

Εάν πρέπει να παραμείνετε στο νοσοκομείο για να 
αναρρώσετε από Covid-19, μπορεί να χρειαστεί 
κάποιος να φροντίσει την οικογένειά σας στο σπίτι. 
Μπορείτε να ζητήσετε από ένα φίλο, συγγενή ή 
μέλος της κοινότητας που εμπιστεύεστε να 
φροντίσει τα παιδιά σας. 

Θεραπείες για COVID-19 

Οι θεραπείες για τον COVID-19 είναι διαθέσιμες για άτομα 

με υψηλό κίνδυνο να αρρωστήσουν σοβαρά. Οι θεραπείες 

είναι χάπια ή κάψουλες που μπορείτε να καταπιείτε. Οι 

θεραπείες δίνονται με έναν ορό στο χέρι σας εάν λαμβάνετε 

νοσηλευτική φροντίδα σε νοσοκομείο. 

Ένας γιατρός μπορεί να σας δώσει μια συνταγή για 

θεραπεία για COVID-19 εάν έχετε COVID-19 και εάν αυτή 

είναι η κατάλληλη θεραπεία για εσάς. Μπορείτε να 

επωφεληθείτε από αυτές τις θεραπείες εάν έχετε ένα 

σημαντικό ιατρικό λόγο σημαντική κατάσταση υγείας ή 

είστε 70 ετών και άνω. 

Πρέπει να ξεκινήσετε τη θεραπεία εντός πέντε 

ημερών από τη στιγμή που θα βρεθείτε θετικός 
στον COVID-19 ή θα εμφανίσετε συμπτώματα. 

Για να λάβετε την θεραπεία θα πρέπει: 

• να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα από τεστ RAT ή PCR   

• να έχετε μια συνταγή από το γιατρό σας (GP) 

για να την δώσετε στο φαρμακείο σας 

• να βρείτε ένα φαρμακείο που διαθέτει φάρμακα για 
COVID-19. 

Από πού να λάβετε βοήθεια 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη διαχείριση των 
συμπτωμάτων σας ή θα θέλατε συμβουλές σχετικά με την 
ιατρική περίθαλψη για Covid-19, καλέστε την Εθνική 
Τηλεφωνική Γραμμή Βοηθείας Κορωναϊού στο1800 020 
080. Πατήστε 8 για έναν διερμηνέα. Ίσως χρειαστεί να 
περιμένετε λίγα λεπτά για να συνδεθείτε. Παρακαλούμε 
να είστε υπομονετικοί, θα σας φροντίσουν. 

Αν θέλετε να μιλήσετε σε μια νοσοκόμα, καλέστε 
το 13 HEALTH 13 43 25 84 και πατήστε το πλήκτρο 
1 για την παροχή υγειονομικών συμβουλών 
σχετικά με τον COVID-19. 

Για βοήθεια με τη δήλωση ενός θετικού 
αποτελέσματος από RAT τεστ, ραντεβού για 
εμβόλιο, τεστ ή πληροφορίες σχετικά με 
περιορισμούς για τον COVID-19 καλέστε το 134 
COVID 13 42 68. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να πάρετε τρόφιμα, φάρμακα 
και άλλες προμήθειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
ανοικτή τηλεφωνική γραμμή Ανάκαμψης της Κοινότητας 
(Community Recovery Hotline) στο 1800 173 349. 

Εάν ανησυχείτε, ή το βρίσκετε δύσκολο να το 
αντιμετωπίσετε, μπορείτε να καλέσετε την 
Πολυπολιτισμική Σύνδεση (Multicultural Connect) στο 
1300 079 020 και να μιλήσετε σε κάποιον στη δική σας 
γλώσσα. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε πάντα ένα 
ασθενοφόρο σε 000. 

 
 

Μπορείτε ελεύθερα να 
ζητήσετε έναν διερμηνέα 
όταν καλείτε αυτές τις 
υπηρεσίες. 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

