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Υποχρέωση χρήσης μάσκας

πυρετός

βήχας

πόνος στα άκρα

διάρροια

κεφαλαλγία

δύσπνοια κατά τη σωματική 
κόπωση

κρίσεις ασφυξίας

Παρακαλώ κρατάτε 
αποστάσεις.

ερεθισμένος λαιμός

ξερός βήχας

εξάντληση

επιπεφυκίτιδα

Απώλεια οσμής και γεύσης

δύσπνοια κατά τη διάρκεια 
ελαφριάς σωματικής κόπωσης

πόνος στην καρδιά
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obligation de porter un masque

fièvre

toux

douleur aux membres

diarrhée

mal de tête

manque d´air pendant 
l´exercice

attaque d‘étouffement

Veuillez respecter la 
distanciation.

mal à la gorge

toux sèche

épuisement

conjonctivite

perte de goût et d’odorat

essoufflement avec peu 
d‘efforts

douleurs au niveau du cœur
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λήψη δείγματος

Ταχεία δοκιμή

Πρέπει να μπείτε σε καραντίνα.

Πρέπει να μείνετε στην κλινική.

Απομόνωση, δεν επιτρέπεται 
να εισέλθετε στο δωμάτιο 
ασθενούς.

Λήψη θερμοκρασίας 

εξέταση πνευμονικής 
λειτουργίας

μονάδα εντατικής θεραπείας

Τεχνητή αναπνοή

Τεστ αντισωμάτων

Θα ενημερωθείτε όταν βγει το 
αποτέλεσμα.

Email/SMS/Κινητό

Η υγειονομική υπηρεσία θα 
σας καλέσει.

Απομόνωση

www.medi-bild.de/hauptsei-
ten/Materialien.html

απολύμανση χεριών

Μέτρηση οξυγόνου

Παροχή οξυγόνου
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Prélèvement

Test rapide

Vous devez vous mettre en 
quarantaine.

Vous devez rester à la clinique.

Isolement, vous ne pouvez pas 
être hospitalisé.

mesurer la température corpo-
relle 

mesurer la fonction pulmo-
naire

unité de soins intensifs

respiration artificielle

Test d‘anticorps

Vous serez prévenu quand le 
résultat sera disponible.

E-mail / SMS / portable

Le service de santé vous 
appellera.

Isolement

Désinfection des mains

mesure de l’oxygène

apport d’oxygène


