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ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Σελευταία ενθμζρωςθ 16 Μαρτίου 2020 
 

(δείτε το αγγλικό κείμενο ςτο ςφνδεςμο: 

https://wsava.org/news/committees/covid-19-and-pets-what-you-and-your-clients-need-to-know/) 
 

Ο Νζοσ Κορωνοϊόσ και τα Ζώα Συντροφιάσ – Συμβουλζσ προσ τα μζλη τησ WSAVA 
 

Μια επιδθμία πνευμονίασ του ανκρϊπου ςτθν Κίνα, παρουςιάηεται ωσ ζνασ παγκόςμιοσ κίνδυνοσ 
δθμόςιασ υγείασ και ζχει ςτρζψει το ενδιαφζρον όλων μασ ςε ζναν νζο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Ο 
νζοσ κορωνοϊόσ ταυτοποιικθκε μετά τθ γνωςτοποίθςθ περιςτατικϊν άγνωςτθσ αιτιολογίασ τον 
Δεκζμβριο του 2019 που διαγνϊςτθκαν αρχικά ςτθν πόλθ Wuhan, πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ 
Hubei τθσ Κίνασ. Χιλιάδεσ περιςτατικά ζχουν ιδθ καταγραφεί ςτθν Κίνα και θ νόςοσ ζχει ιδθ 
μεταφερκεί μζςω ταξιδιωτϊν ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ. Αρχικά δεν υπιρχαν επαρκι επιςτθμονικά 
δεδομζνα για τθ μετάδοςθ από άνκρωπο ςε άνκρωπο, τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ όμωσ, θ 
μετάδοςθ του SARS-Cov-2 από άνκρωπο ςε άνκρωπο επιβεβαιϊκθκε, όπωσ δείχνουν νζα 
περιςτατικά ιογενοφσ πνευμονίασ μεταξφ μελϊν οικογενειϊν και εργαηομζνων ςτισ δομζσ υγείασ 
μζςω τθσ ςτενισ επαφισ.  
 
Τον Ιανουάριο του 2020, ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΠΟΥ) προςωρινά ονόμαςε τον νζο ιό 
2019-nCoV. Στισ 11 Φεβρουαρίου ο ιόσ ονομάςτθκε SARS-Cov-2 και θ αςκζνεια που προκαλεί 
“Coronavirus Disease 2019” (ςυντομογραφία “COVID-19”). Ενϊ περιςτατικά τθσ νόςου 
καταγράφονται κακθμερινά ςτθν Κίνα και αλλοφ, θ ακριβισ πθγι τθσ επιδθμίασ παραμζνει 
άγνωςτθ. Μζχρι ςιμερα δεν υπάρχει καμιά απόδειξθ ότι ςυγκεκριμζνο είδοσ ηϊου αποτελεί 
δεξαμενι του ιοφ, και περαιτζρω ζρευνεσ βρίςκονται ςε εξζλιξθ. 
 
Οι κορωνοϊοί ανικουν ςτθν οικογζνεια των Coronaviridae. Οι α- και β- κορωνοϊοί ςυνικωσ 
μολφνουν τα κθλαςτικά ενϊ οι γ- και δ- κορωνοϊοί ςυνικωσ μολφνουν πτθνά και ψάρια. Ο 
κορωνοϊόσ του ςκφλου, ο οποίοσ μπορεί να προκαλζςει ελαφρά διάρροια και ο κορωνοϊόσ τθσ 
γάτασ, ο οποίοσ μπορεί να προκαλζςει τθ λοιμϊδθ περιτονίτιδα τθσ γάτασ (FIP), είναι και οι δφο 
α- κορωνοϊοί. Αυτοί οι κορωνοϊοί δεν ςχετίηονται με τθν τωρινι επιδθμία. Μζχρι τθν εμφάνιςθ 
του SARS-Cov-2, ο οποίοσ ανικει ςτουσ β-κορωνοϊοφσ, ιταν γνωςτοί μόνο 6 κορωνοϊοί ικανοί να 
μολφνουν τον άνκρωπο και να προκαλζςουν αναπνευςτικι νόςο, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
βαριάσ μορφισ οξζοσ αναπνευςτικοφ ςυνδρόμου τοφ ιοφ SARS-CoV (αναγνωρίςτθκε το 
2002/2003) και του αναπνευςτικοφ ςυνδρόμου Μζςθσ Ανατολισ του ιοφ MERS-CoV 
(αναγνωρίςτθκε το 2012). Ο SARS-CoV-2 γενετικά ςχετίηεται περιςςότερο με τον SARS-CoV απ’ 
ό,τι με τον MERS-CoV, αλλά και οι δφο είναι β-κορωνοϊοί προερχόμενοι από τισ νυχτερίδεσ. 
Παρότι δεν είναι ακόμα γνωςτό αν θ COVID-19 κα ςυμπεριφερκεί με ανάλογο με τισ ιϊςεισ από 
τουσ ιοφσ SARS και MERS τρόπο, οι πλθροφορίεσ από τουσ δφο αυτοφσ προγενζςτερθσ 
ταυτοποίθςθσ κορωνοϊοφσ μπορεί να επθρεάςουν τισ ςυςτάςεισ που αφοροφν τθν COVID-19.  
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Τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ ζχει γίνει μεγάλθ πρόοδοσ ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ιϊκισ αιτιολογίασ, ςτθν 
απομόνωςθ του ιοφ και ςτθν ανάπτυξθ διαγνωςτικϊν εργαλείων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα 
ςθμαντικά αναπάντθτα ερωτιματα.  
 
Οι πιο πρόςφατεσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για τθ μόλυνςθ του ανκρϊπου μποροφν να 
βρεκοφν ςτουσ ιςτότοπουσ που ακολουκοφν: 
 

 • World Health Organization (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019 

 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html 

Οι πιο πρόςφατεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υγεία των ηϊων μποροφν να βρεκοφν ςτον 

ιςτότοπο που ακολουκεί: 

 • World Organisation for Animal Health (OIE) https://www.oie.int/scientific-

expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-

2019novel-coronavirus/  

 

 
Ανταποκρινόμενεσ ςτθν αφξθςθ των κρουςμάτων, θ Επιςτθμονικι Επιτροπι και θ Επιτροπι 
Ενιαίασ Υγείασ τθσ Παγκόςμιασ Κτθνιατρικισ Εταιρείασ Μικρϊν Ζϊων, ετοίμαςαν τθν παρακάτω 
λίςτα, ςυχνϊν ερωτιςεων και απαντιςεων, για τισ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ μζλθ τουσ, ςε 
ςυνεργαςία με ανεξάρτθτουσ επιςτιμονεσ Ενιαίασ Υγείασ από όλο τον κόςμο. Υπάρχουν 
αναφορζσ ςχετικά με εγκατάλειψθ κατοικίδιων ςτθν Κίνα και ελπίηουμε ότι αυτζσ οι πλθροφορίεσ 
κα χρθςιμεφςουν ςτουσ κτθνιάτρουσ παγκοςμίωσ, ϊςτε να αντιμετωπίςουν τισ ανθςυχίεσ των 
πελατϊν τουσ. 
 
 
Πώσ μπορώ να προςτατεφςω τον εαυτό μου και το προςωπικό τθσ κλινικισ μου; 
 
Επιςκεφκείτε τθ ςελίδα COVID-19 Προφφλαξθ και Θεραπεία του Κζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ 
Νοςθμάτων (CDC), για να μάκετε πϊσ να προςτατεφεςτε από αναπνευςτικά νοςιματα, όπωσ θ 
νόςοσ COVID-19 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html) 
 
 
Μπορεί SARS-Cov-2 να μολφνει ηώα; 
 
Μζχρι τϊρα υπάρχουν περιοριςμζνα αποδεικτικά ςτοιχεία ότι τα ηϊα ςυντροφιάσ μποροφν να 
μολυνκοφν με τον ιό SARS-Cov-2 και καμία απόδειξθ ότι κατοικίδιοι ςκφλοι ι γάτεσ μποροφν να 
είναι πθγι μόλυνςθσ για άλλα ηϊα ι ανκρϊπουσ. Η κατάςταςθ είναι ταχζωσ εξελιςςόμενθ και οι 
πλθροφορίεσ κα ανανεϊνονται μόλισ είναι διακζςιμεσ. 
 
 
Πρζπει να αποφεφγω τθν επαφι με κατοικίδια ι άλλα ηώα αν νοςώ από COVID-19; 
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Το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (CDC) ςυςτινει τα ακόλουκα: “Πρζπει να 
περιορίςετε τθν επαφι με κατοικίδια και άλλα ηϊα αν είςτε αςκενισ από COVID-19, όπωσ 
ακριβϊσ κα πρζπει να κάνετε και με τουσ ανκρϊπουσ γφρω ςασ. Παρότι δεν υπάρχουν ακόμα 
αναφορζσ ότι κατοικίδια ι άλλα ηϊα αςκενοφν από COVID-19, ςυςτινεται οι αςκενείσ με COVID-
19 να περιορίηουν τισ επαφζσ τουσ με ηϊα, μζχρι να υπάρξουν νεότερεσ πλθροφορίεσ για τον ιό. 
Όταν είναι δυνατό, κάποιο άλλο μζλοσ τθσ οικογενείασ ςασ κα πρζπει να φροντίηει τα ηϊα ςασ 
όςο είςτε άρρωςτοσ. Όταν είςτε αςκενισ με COVID-19, αποφφγετε τθν επαφι με το κατοικίδιό 
ςασ, όπωσ χάδια, παιχνίδια, να ςασ φιλά ι να ςασ γλείφει ι να μοιράηεςτε τθν τροφι τουσ. Αν 
αυτό δεν είναι δυνατό, να πλζνετε τα χζρια ςασ πριν και μετά τθν επαφι με το κατοικίδιο και να 
φοράτε προςτατευτικι μάςκα”. Παρακαλοφμε για νεότερεσ πλθροφορίεσ να επιςκζπτεςτε τθν 
ιςτοςελίδα του CDC,  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html  
 
 
Αν το κατοικίδιό μου ζχει ζρκει ςε επαφι με αςκενι με COVID-19, μπορεί να μεταδώςει τθ 
νόςο ςε άλλουσ ανκρώπουσ; 
 
Παρότι δεν γνωρίηουμε ακόμθ με ςιγουριά, υπάρχουν περιοριςμζνα αποδεικτικά ςτοιχεία ότι τα 
ηϊα ςυντροφιάσ μποροφν να μολυνκοφν ι να μεταδϊςουν COVID-19. Επίςθσ δεν γνωρίηουμε αν 
μποροφν να νοςιςουν από τον νζο αυτόν κορωνοϊό. Επιπρόςκετα, μζχρι τϊρα δεν υπάρχει καμία 
απόδειξθ ότι τα ηϊα ςυντροφιάσ μποροφν να αποτελζςουν πθγι μόλυνςθσ των ανκρϊπων. Η 
κατάςταςθ είναι ταχζωσ εξελιςςόμενθ και οι πλθροφορίεσ κα ανανεϊνονται μόλισ είναι 
διακζςιμεσ. 
 
 
Σι πρζπει να κάνω αν το κατοικίδιό μου αναπτφξει ανεξιγθτθ νόςο ενόςω βριςκόταν ςτο 
περιβάλλον αςκενοφσ με διαγνωςμζνθ COVID-19; 
 
Δεν γνωρίηουμε ακόμθ αν τα ηϊα ςυντροφιάσ μποροφν να μολυνκοφν από τον SARS-Cov-2 ι να 
νοςιςουν από COVID-19. Αν το ηϊο ςασ αναπτφξει μια ανεξιγθτθ νόςο και ζχει εκτεκεί ςε 
άνκρωπο με COVID-19, ενθμερϊςτε τον ιατρό που παρακολουκεί τον αςκενι. Αν ςτθν περιοχι 
ςασ υπάρχει κτθνίατροσ δθμόςιασ υγείασ, ο ιατρόσ κα ςυμβουλευτεί αυτόν ι κάποιον άλλο 
αρμόδιο λειτουργό υγείασ. Αν ο κτθνίατροσ δθμόςιασ υγείασ ι άλλοσ λειτουργόσ δθμόςιασ υγείασ 
ςάσ ςυμβουλζψει να μεταφζρετε το κατοικίδιό ςασ ςε κτθνιατρικι κλινικι, καλζςτε τθν κλινικι 
πριν πάτε για να τουσ ενθμερϊςετε ότι πρόκειται να προςκομίςετε ζνα ηϊο που ζχει εκτεκεί ςε 
άνκρωπο με COVID-19. Αυτό κα δϊςει χρόνο ςτθν κτθνιατρικι κλινικι να προετοιμάςει χϊρο 
απομόνωςθσ. Μθ μεταφζρετε το ηϊο ςε κτθνιατρικι κλινικι, παρά μόνο μετά από ςυμβουλι 
λειτουργοφ δθμόςιασ υγείασ. 
 
 
Ποιεσ είναι οι ανθςυχίεσ μασ ςχετικά με κατοικίδια που ζχουν ζρκει ςε επαφι με ανκρώπουσ 
που ζχουν μολυνκεί με αυτόν τον ιό; 
 
Αν και θ COVID-19 φαίνεται ότι αναδφκθκε από ηωϊκι πθγι, τϊρα διαςπείρεται από άνκρωπο ςε 
άνκρωπο. Η μετάδοςθ από άτομο ςε άτομο πιςτεφεται ότι γίνεται κυρίωσ με τα αναπνευςτικά 
μικροςταγονίδια που παράγονται όταν ζνασ μολυςμζνοσ άνκρωποσ βιχει ι φταρνίηεται. Μζχρι 
και τϊρα, δεν είναι ξεκάκαρο πόςο εφκολα ο ιόσ μεταδίδεται μεταξφ ανκρϊπων. Είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικό ότι υπάρχουν περιοριςμζνεσ ενδείξεισ ότι κατοικίδια ηϊα, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςκφλου και τθσ γάτασ, μποροφν να μολυνκοφν από SARS-Cov-2. 
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Παρότι δεν υπάρχει καμία απόδειξθ ότι τα κατοικίδια παίηουν ρόλο ςτθν επιδθμιολογία τθσ 
COVID-19, θ ςχολαςτικι υγιεινι των χεριϊν πρζπει να εφαρμόηεται από το ςφνολο των κλινικϊν 
ομάδων κατά τθν εργαςία τουσ, ειδικά αν περικάλπουν ηϊο που ζχει ζρκει ςε επαφι με 
μολυςμζνο άνκρωπο. 
 
 
Σι πρζπει να κάνω με τα κατοικίδια ςε περιοχζσ που ο ιόσ είναι ενεργόσ; 
 
Μζχρι τϊρα υπάρχουν περιοριςμζνα αποδεικτικά ςτοιχεία ότι τα κατοικίδια μποροφν να 
μολυνκοφν από τον νζο κορωνοϊό. Παρότι δεν υπάρχουν αναφορζσ κατοικίδιων ι άλλων ηϊων 
που ζχουν αρρωςτιςει από COVID-19, μζχρι να μάκουμε περιςςότερα, οι ιδιοκτιτεσ ςκφλων 
πρζπει να αποφεφγουν επαφζσ με ηϊα τα οποία τουσ είναι άγνωςτα και πάντα να πλζνουν τα 
χζρια τουσ πριν και μετά τθν εναςχόλθςι τουσ με αυτά. Αν οι ιδιοκτιτεσ είναι αςκενείσ COVID-19, 
πρζπει να αποφεφγουν τθν επαφι με ηϊα ςτο νοικοκυριό τουσ. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, να 
πλζνουν τα χζρια τουσ πριν και μετά τθν επαφι με το κατοικίδιο και να φοροφν προςτατευτικι 
μάςκα προςϊπου. 

Πρόκειται για ταχζωσ εξελιςςόμενθ κατάςταςθ και θ πλθροφόρθςθ κα ανανεϊνεται κάκε φορά 
που υπάρχουν νζεσ πλθροφορίεσ 
 
 
Πρζπει οι κτθνίατροι να ξεκινιςουν να εμβολιάηουν τουσ ςκφλουσ ζναντι του κορωνοϊοφ του 
ςκφλου λόγω του  κινδφνου από τον SARS-Cov-2; 
 
Τα εμβόλια για τον κορωνοϊό του ςκφλου που είναι διακζςιμα ςε μερικά μζρθ του κόςμου 
προφυλάςςουν ενάντια ςτθν εντερικι λοίμωξθ και ΔΕΝ ζχουν αδειοδοτθκεί για προςταςία 
ενάντια αναπνευςτικϊν λοιμϊξεων. Οι κτθνίατροι ΔΕΝ πρζπει να χρθςιμοποιοφν τα εμβόλια 
αυτά ςτθ δίνθ τθσ τωρινισ επιδθμίασ νομίηοντασ ότι προςφζρουν κάποια διαςταυροφμενθ 
προςταςία ενάντια ςτθν COVID-19. Δεν υπάρχει απολφτωσ καμία απόδειξθ ότι εμβολιάηοντασ 
ςκφλουσ με τα εμπορικά διακζςιμα εμβόλια κα προςφζρουν διαςταυροφμενθ προςταςία ενάντια 
ςτθν COVID-19, μιασ και οι εντερικοί και αναπνευςτικοί ιοί είναι ξεκάκαρα διαφορετικζσ 
παραλλαγζσ κορωνοϊϊν. Δεν υπάρχουν εμβόλια διακζςιμα ςε καμία αγορά για αναπνευςτικι 
λοίμωξθ του ςκφλου από κορωνοϊό (πλθροφορία από τθν Ομάδα Κατευκυντιριων Οδθγιϊν 
Εμβολιαςμϊν τθσ Παγκόςμιασ Κτθνιατρικισ Εταιρείασ Μικρϊν Ζϊων). 
 
 
Ποια είναι θ απάντθςθ τθσ Παγκόςμιασ Κτθνιατρικισ Εταιρείασ Μικρών Ζώων ςε αναφορζσ ότι 
ςκφλοσ “μολφνκθκε” με SARS-CoV-2 ςτο Hong Kong; 
 
Αναφορζσ από το Hong Kong υποδεικνφουν ότι ο κατοικίδιοσ ςκφλοσ ενόσ αςκενοφσ ανκρϊπου 
βρζκθκε μετά από ζλεγχο ρουτίνασ «ελαφρά κετικόσ» ςτον SARS-CoV-2. Ο ςκφλοσ, ο οποίοσ δεν 
εμφάνιςε κανζνα ςχετικό κλινικό ςφμπτωμα, απομακρφνκθκε από τθν πικανι πθγι μόλυνςθσ, 
τθν οικία του ιδιοκτιτθ, ςτισ 26 Φεβρουαρίου και παρζμεινε ςε καραντίνα. Επανεξετάςτθκε μετά 
από παραμονι του ςε καραντίνα για να διαπιςτωκεί αν είχε πραγματικά μολυνκεί ι αν απλά το 
ςτόμα και θ μφτθ του είχαν επιμολυνκεί με SARS-Cov-2 από το οικιακό περιβάλλον. 
 
Το Hong Kong SAR Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD) ανζφερε ότι 
εξετάςτθκαν ρινικά και ςτοματικά δείγματα, κακϊσ επίςθσ και δείγματα απευκυςμζνου και 
κοπράνων του ςυγκεκριμζνου ςκφλου. Στισ 26 και 28 Φεβρουαρίου τα ςτοματικά και ρινικά 



 

 

δείγματα ιταν κετικά, ενϊ ςτισ 2 Μαρτίου μόνο τα ρινικά ιταν κετικά. Τα δείγματα 
απευκυςμζνου και κοπράνων ιταν αρνθτικά και ςτισ τρεισ δειγματολθψίεσ. Οι εξετάςεισ αφενόσ 
ςτα δθμόςια κτθνιατρικά εργαςτιρια (AFCD) αλλά και ςτα διαπιςτευμζνα από τον Παγκόςμιο 
Οργανιςμό Υγείασ για τον ανκρϊπινο CoV διαγνωςτικά εργαςτιρια του Πανεπιςτθμίου του Hong 
Kong (HKU), ανίχνευςαν χαμθλό ιϊκό φορτίο ςτα ρινικά και ςτοματικά δείγματα. Και τα δφο 
εργαςτιρια χρθςιμοποίθςαν τθ μζκοδο real time RΤ-PCR και τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι 
υπιρχε ςτα δείγματα μικρι ποςότθτα RNA του ιοφ SARS-Cov-2. Δεν κατζδειξαν όμωσ αν τα 
δείγματα περιείχαν άκικτα ςωματίδια του ιοφ τα οποία είναι μολυςματικά ι μόνο τεμάχια του 
RNA του, τα οποία δεν είναι μολυςματικά. 
 
Το ζγγραφο του AFCD αναφζρει ότι το “ελαφρϊσ κετικό” αποτζλεςμα του ρινικοφ δείγματοσ που 
λιφκθκε 5 θμζρεσ μετά τθν απομάκρυνςθ του ςκφλου από τθν πικανι πθγι μόλυνςθσ 
υποδθλϊνει ότι ο ςκφλοσ ζχει μια χαμθλοφ επιπζδου λοίμωξθ και είναι πικανό να αποτελεί 
περιςτατικό μετάδοςθσ από άνκρωπο ςε ηϊο. Η αλλθλουχία γονιδίων του SARS-CoV-2 από το 
ςκφλο και των κοντινϊν επαφϊν ανκρϊπων που επιβεβαιϊκθκαν κετικοί, ζδειξαν ότι οι ιϊκζσ 
αλλθλουχίεσ ιταν παρόμοιεσ, γεγονόσ που δείχνει ότι ο ιόσ πικανότατα μεταφζρκθκε από τα 
μολυςμζνα άτομα ςτο ςκφλο. 
 
Λιφκθκε δείγμα αίματοσ του ςκφλου ςτισ 3 Μαρτίου για ορολογικό ζλεγχο και το αποτζλεςμα 
ιταν αρνθτικό. Ο AFCB αναφζρει ότι ο αρνθτικόσ ορολογικόσ ζλεγχοσ δεν είναι δυνατό να 
ερμθνευτεί ωσ μθ μόλυνςθ του ςκφλου από τον ιό. Είναι γνωςτό ότι ςε μερικζσ αςυμπτωματικζσ 
ι ελαφριζσ μορφζσ λοίμωξθσ του ανκρϊπου με άλλουσ τφπουσ κορωνοϊϊν, αντιςϊματα δεν 
παράγονται πάντα. Είναι επίςθσ ακόμα όχι απίκανο ςτα πρϊιμα ςτάδια των λοιμϊξεων να 
υπάρχει αρνθτικό ορολογικό αποτζλεςμα κακϊσ είναι δυνατό να χρειαςτοφν 14 ι και 
περιςςότερεσ θμζρεσ για να ανιχνευτοφν μετριςιμα επίπεδα αντιςωμάτων. Νζο δείγμα αίματοσ 
κα λθφκεί αργότερα για περαιτζρω ζλεγχο και ο AFCB κα ςυνεχίςει να παρακολουκεί το ςκφλο. 
 
Ο AFCB τονίηει με ζμφαςθ ότι μζχρι τϊρα δεν υπάρχουν ςτοιχεία ότι τα κατοικίδια ηϊα μποροφν 
να αποτελζςουν πθγι μόλυνςθσ με SARS-CoV-2 ι ότι μπορεί να νοςιςουν. Πζραν τθσ τιρθςθσ 
των βαςικϊν κανόνων υγιεινισ, οι ιδιοκτιτεσ δεν πρζπει να ανθςυχοφν υπερβολικά και ςε καμιά 
περίπτωςθ να εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τουσ. 
 
Η Παγκόςμια Κτθνιατρικι Εταιρεία Μικρϊν Ζϊων (WSAVA) προτρζπει τουσ ιδιοκτιτεσ 
κατοικίδιων ςε περιοχζσ με κροφςματα COVID-19 να ακολουκοφν τισ πλθροφορίεσ του 
ςυμβουλευτικοφ αυτοφ εγγράφου, ςυμπεριλαμβανομζνου του πλυςίματοσ των χεριϊν κατά τθν 
επαφι τουσ με τα ηϊα τουσ και επιπλζον, αν νοςοφν, να φοροφν προςτατευτικζσ μάςκεσ 
προςϊπου. 
 
 
 
Η κατάςταςθ είναι ταχζωσ εξελιςςόμενθ και οι πλθροφορίεσ κα ανανεϊνονται μόλισ είναι 
διακζςιμεσ. 
 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Η Παγκόςμια Κτθνιατρικι Εταιρεία Μικρών Ζώων αναγνωρίηει ότι όλεσ οι 
ςυςτάςεισ δεν είναι εφαρμόςιμεσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ ςε κάκε ςτιγμι, αλλά εξαρτώνται από 
τον επιδθμιολογικό κίνδυνο και τθ μείωςθ του κινδφνου ςτθν περιοχι. Η Παγκόςμια 
Κτθνιατρικι Εταιρεία Μικρών Ζώων ενκαρρφνει τουσ κτθνιάτρουσ να είναι ςε ςτενι επαφι και 
να ακολουκοφν τισ κατευκφνςεισ των τοπικών κτθνιατρικών αρχών.  



 

 

 
 


