ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΤΡΌΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΌ
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ΣΑΠΟΎΝΙ ΚΑΙ ΝΕΡΌ
Χέρια

Σκληρές επιφάνειες

Χέρια

O–

Na+

Πλύνετε τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα

Ελάχιστη συγκέντρωση 0.1% υποχλωριδίου

Πώς καταστρέφει τον ιό;

Πώς καταστρέφει τον ιό;

2

ή κορωναϊοί) είναι μια οικογένεια ιών. Ο συγκεκριμένος ιός

Μην αναμειγνύετε χλωρίνη με άλλα χημικά
καθαριστικά καθώς μπορεί να προκληθεί
έκκληση τοξικού αέριου χλωρίου

Υδατοδιαλυτό τμήμα

Τα μόρια του σαπουνιού διαλύουν την εξωτερική λιπιδική
στιβάδα του ιού. Οποιοσδήποτε τύπος σαπουνιού είναι
αποτελεσματικός, επομένως το είδος του σαπουνιού που
χρησιμοποείται δεν έχει σημασία.

Οι κορονοϊοί ή κοροναϊοί (εναλλακτική ορθογραφία: κορωνοϊοί

ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΌ ΧΕΡΙΏΝ
Χέρια

Η χλωρίνη οξειδώνει και καταστρέφει τις ιικές πρωτεΐνες και το
ιικό γενετικό υλικό. Πρέπει να παραμείνει στις επιφάνειες για
10 λεπτά τουλάχιστον.
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Νουκλεοκαψίδιο
(αποτελείται από
πρωτεΐνη)
Γονιδίωμα ιού
(γενετικό υλικό)

Πρωτεΐνη
φακέλου
Aκίδα
γλυκοπρωτεΐνη

Ο SARS-CoV-2 είναι ένας νέος ιός, και προς το παρόν δεν υπάρχει
διαθέσιμη θεραπεία. Με τον καθαρισμό χεριών και επιφανειών
μπορούμε όμως να σταματήσουμε την εξάπλωσή του.

Ci

Σκληρές επιφάνειες

H2O2

OH
Αιθανόλη

ΥΠΕΡΟΞΙΚΟΎ ΟΞΈΟΣ
Χέρια

Σκληρές επιφάνειες

COVID-19 καλείται SARS-CoV-2.
Φάκελος
(λιπιδική
στιβάδα)

Cl2

Υποχλωριώδες νάτριο

O

Η ΑΝΑΤΟΜΊΑ ΤΟΥ ΙΟΎ

Σκληρές επιφάνειες

NaClO

Τα μόρια του σαπουνιού

Λιποδιαλυτό τμήμα

ΧΛΩΡΊΝΗ

OH

υπεροξικού οξέος

Ισοπροπανόλη

Μην αναμειγνύετε υπεροξείδιο με ξύδι. Προκαλεί
σχηματισμό διαβρωτικού παρακετικού οξέος

Τουλάχιστον 60% περιεκτικότητα σε αλκοόλ (για
απολύμανση χεριών) ή 70% περιεκτικότητα σε αλκοόλ
(για απολύμανση επιφανειών)

Ελάχιστη συγκέντρωση 0.5% υπεροξειδίου

Πώς καταστρέφει τον ιό;

Πώς καταστρέφει τον ιό;

Τα μόρια αλκοόλης διαλύουν την εξωτερική λιπιδική στιβάδα
του ιού και καταστρέφουν τη δομή των ιικών πρωτεϊνών.

Το υπεροξείδιο οξειδώνει και καταστρέφει τις ιικές πρωτεΐνες και
το ιικό γενετικό υλικό. Πρέπει να παραμείνει στις επιφάνειες για 10
λεπτά τουλάχιστον.
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