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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
Αλαθνηλώλνληαη έμη λέα θξνύζκαηα ηνπ θνξνλνϊνύ SARS-CoV-2 ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 
 
Τέζζεξα πεξηζηαηηθά θαηαγξάθνληαη ζηελ Π.Δ. Κνξηλζίαο εθ ηωλ νπνίωλ δύν είλαη ζηελέο επαθέο ήδε 
επηβεβαηωκέλωλ θξνπζκάηωλ, έλα πεξηζηαηηθό θαηαγξάθεηαη ζηελ Π.Δ. Αξγνιίδαο θαη έλα πεξηζηαηηθό 
θαηαγξάθεηαη ζηελ Π.Δ. Μεζζελίαο. Δλα εθ ηωλ πεξηζηαηηθώλ λνζειεύεηαη. 
 
Σεκεηώλεηαη εθ λένπ όηη έωο ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Δπξώηα έρνπλ γίλεη 1.700 ηεζη θαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο (πεξηνρή Νεάπνιεο Βνηώλ) 425 (375 ζε εξγάηεο γεο θαη 50 ζηνλ 
ηνπηθό πιεζπζκό), ηα νπνία θαη βξέζεθαλ αξλεηηθά. Σπλερίδνληαη νη δξάζεηο επηηήξεζεο από θιηκάθην 
ηνπ ΔΟΓΥ, ηνπηθέο κνλάδεο Υγείαο ηνπ ΔΣΥ θαη ηεο δνκήο επηηήξεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο. 
  
Καηόπηλ ηνύηνπ ην ζύλνιν ηωλ πξνζβιεζέληωλ από ηνλ λέν θνξνλνϊό, αλέξρεηαη  ζηελ Πεξηθέξεηά καο 

ζε ηεηρακόζιοσς ζαράνηα οκηώ (448) θαη αλαιπηηθόηεξα: 

ΠΕ Αργολίδας: εμήληα έλα (61)  + δύν (2) εηζαγόκελα: (63) θαη εθαηόλ εμήληα δύν (162) δνκήο 

θηινμελίαο ζηνλ Γήκν Δξκηνλίδαο: ζύλνιν δηαθόζηα είθνζη πέληε (225) 

 δελ πξνζκεηξνύληαη δύν (2) εηζαγόκελα δηαπηζηωκέλα ζε πύιε εηζόδνπ 

ΠΕ Αρκαδίας: δέθα έμη (16)  + έλα (1) εηζαγόκελν: ζύλνιν δέθα επηά (17) 

 δύν ελέρνληαη ωο αξλεηηθά, πεξηιακβάλνληαη όκωο ζηε ιίζηα ηνπ ΔΟΓΥ 

 δύν ειέγρνληαη ζε άιιε Πεξηθέξεηα θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ζύλνιν ην έλα   

ΠΕ Κορινθίας: ελελήληα επηά  (97)  + ηξία (3) εηζαγόκελα: ζύλνιν εθαηό (100) 

ΠΕ Λακωνίας: ελλέα (9)  + έλα (1) εηζαγόκελν + ηξηάληα πέληε (35) ζε εξγάηεο γεο: ζύλνιν ζαξάληα 

πέληε (45) 

 ηξία ελέρνληαη ωο αξλεηηθά, πεξηιακβάλνληαη όκωο ζηε ιίζηα ηνπ ΔΟΓΥ     
 δελ πξνζκεηξνύληαη ηέζζεξα (4) εηζαγόκελα δηαπηζηωκέλα ζε πύιε εηζόδνπ 

ΠΕ Μεζζηνίας: πελήληα έλα (51)  + δέθα (10) εηζαγόκελα: ζύλνιν εμήληα έλα (61) 

 

Τα επηβεβαηωκέλα θξνύζκαηα είλαη δηαθόζηνη εβδνκήληα ηέζζεξηο άλδξεο (274) θαη εθαηόλ εβδνκήληα 
ηέζζεξηο γπλαίθεο (174). 

  

Δθ ηωλ αλαθεξόκελωλ θξνπζκάηωλ ηξηάληα ηέζζεξα (34) έρνπλ ιάβεη εμηηήξην κεηά από λνζειεία, ηα δε 
ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ ηωλ λνζειεπόκελωλ – λνζειεπζέληωλ αλέξρνληαη ζε ζαξάληα ηξία (43). Τα 
ππόινηπα θξνύζκαηα είλαη πξνο ην παξόλ ππό παξαθνινύζεζε (αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία έθζεζεο) 
ιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. Γύν ζπκπνιίηεο καο έραζαλ ηε δωή ηνπο. 

 

Σεκεηώλεηαη εθ λένπ όηη ηα αλωηέξω ζηνηρεία είλαη ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Υπεξεζία 
καο από ηε ΓΓΠΠ θαη ηνλ ΔΟΓΥ (αλαθνξά έωο 6/10/2020 ώξα 15:00) θαζώο θαη ηωλ επίζεκωλ 
ζηνηρείωλ ηωλ Ννζνθνκεηαθώλ Μνλάδωλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο θαη επηθαηξνπνηνύληαη ζε θαζεκεξηλή 
βάζε.  

 

 

 

 



Πεξαηηέξω βξίζθνληαη ζε εμέιημε εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ πεξηζηαηηθά πηζαλά ή ύπνπηα ινίκωμεο από  

ηνλ λέν θνξνλνϊό.  

 

Βασί λει ος Αθ. Γι αμαντόποσλος, Ι ατρός Γημόσι ας Υγεί ας ΔΣΥ 

Γενι κός Δι εσθσνηής Δημόζι ας Υγεί ας & Κοι νωνι κής Μέρι μνας Περι θέρει ας Πελοποννήζοσ 

Σσνηονι ζηής δι ερεύνηζης επαθών κρούζμαηος ζηην Περι θέρει α Πελοποννήζοσ 


