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Περίπου 1.950.000 αποτελέσματα (0,62 δευτερόλεπτα) 

COVID-19

Επισκόπηση Στατιστικά στοιχεία Συμπτώματα Ειδήσεις Αντιμετώπιση
Κορονοϊός (COVID-19)
Μποτσουάνα

Στατιστικά στοιχεία

Από JHU CSSE COVID-19 Data · Τελευταία ενημέρωση: πριν από 1 ημέρα

Κάθε μέρα εμφανίζονται τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν από την προηγούμενη μέρα. ·
Σχετικά με αυτά τα δεδομένα

Κυριότερες ειδήσεις

Δημοφιλή αποτελέσματα

Νέα κρούσματα Θάνατοι Εμβολιασμοί Τεστ

Μποτσουάνα Συνέχεια

Νέα κρούσματα Μέσος όρος 7 ημερών
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Μετάλλαξη
Μποτσουάνας:
Ανεμβολίαστη Αιγύπτια
που δεν έχει ταξιδέψει…

Πριν από 18 ώρες

Κορωνοϊός – Τα
κρούσματα της
μετάλλαξης
Μποτσουάνα…

Πριν από 21 ώρες

Έφτασε στην Ευρώπη η
μετάλλαξη της
Μποτσουάνα
-Ανιχνεύθηκε το πρώτ…

Πριν από 18 ώρες

Προβολή όλων

Κορωνοϊός – Τα κρούσματα της μετάλλαξης Μποτσουάνα ...
πριν από 22 ώρες — ... και ήδη τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 59 σε Νότια

https://www.tovima.gr › 2021/11/26 › science › korono...

Εμβόλιο COVID-19
Δείτε ενημερώσεις και τοπικές
πληροφορίες

Χάρτης κρουσμάτων (τελευταίες 14
ημέρες)
Από Βικιπαίδεια και άλλες πηγές

Σχετικά με αυτά τα δεδομένα

Επισκόπηση κρουσμάτων
Από Our World in Data και JHU CSSE COVID-19 Data ·
Τελευταία ενημέρωση: πριν από 1 ημέρα

Μποτσουάνα

Συνολικά κρούσματα

195 χιλ.

Θάνατοι

2.416

Παγκόσμια

Συνολικά κρούσματα

261 εκ.
+586 χιλ.

Θάνατοι

5,19 εκ.
+6.488

Το σύμβολο "+" υποδεικνύει τα νέα κρούσματα που
καταγράφηκαν την προηγούμενη μέρα. ·
Σχετικά με αυτά τα δεδομένα

Η ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19) είναι μια
μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από τον ιό
SARS-CoV-2.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που νοσούν από την
COVID-19 βιώνουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα και
αναρρώνουν χωρίς ειδική θεραπεία. Ωστόσο, ένα
ποσοστό αρρωσταίνει σοβαρά και χρειάζεται ιατρική
φροντίδα.

Μποτσουάνα

Συνολικά κρούσματα 1.208
(13–26 Νοεμβρίου)
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Περισσότερες τοποθεσίες και στατιστικ…

26 Νοε 2021
Νέα κρούσματα: 0
Μέσος όρος 7 ημερών: 66

Όλα Ειδήσεις Εικόνες Βίντεο Χάρτες Περισσότερα Εργαλεία

μποτσουανα κρουσματα Είσοδος

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=COVID-19&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ09yEirGLvp8G8rRUywdv7Rzat4rGvxTGR_gJrfElf8etu9BqIC-si7TSsKh62ktpzxa2Is%3D
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://support.google.com/websearch?p=cvd19_statistics&hl=el
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&tbm=nws&source=univ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQt8YBegQIFRAC
https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1185789/metallaxi-botsouanas-anemvoliasti-aiguptia-pou-den-ehei-taxidepsei-stin-afriki-to-proto-krousma-sto-velgio/
https://www.tovima.gr/2021/11/26/science/koronoios-ta-krousmata-tis-metallaksis-mpotsouana-pentaplasiastikan-se-mia-imera-deite-grafima-ton-ft/
https://www.iefimerida.gr/kosmos/eyropi-metallaxi-mpotsoyana-kroysma-belgio
https://www.tovima.gr/2021/11/26/science/koronoios-ta-krousmata-tis-metallaksis-mpotsouana-pentaplasiastikan-se-mia-imera-deite-grafima-ton-ft/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+COVID-19&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ4MwwUPSrfiRuR3a7pXOxdMKeNp3Wwlb_6UZ_6enp_7rP5By51cLX98CZbqlpqDey0e-yLaQEMI_yYe1AYYK0YTJKTiP&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQ_Z8HKAB6BAhZEAE
https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_by_country_and_territory
https://support.google.com/websearch?p=cvd19_statistics&hl=el
https://ourworldindata.org/coronavirus-data
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://google.com/covid19-map/?hl=el-GR&mid=/m/0166v
https://support.google.com/websearch?p=cvd19_statistics&hl=el
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQ_AUoAnoECAEQBA
https://www.google.com/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQ_AUoA3oECAEQBQ
https://maps.google.com/maps?q=%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQ_AUoBHoECAEQBg
https://www.google.com/webhp?hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQPAgI
https://www.google.com/preferences
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=el&passive=true&continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2584%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%2B%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%26rlz%3D1C1GCEA_enGR981GR981%26oq%3D%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2584%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%2B%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%26aqs%3Dchrome.0.69i59l2.8592j0j15%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&ec=GAZAAQ
https://www.google.gr/intl/el/about/products?tab=wh
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Εμβόλια
Μποτσουάνα

Εμβόλιο BioNTech, Pfizer

Εμβόλιο CoronaVac

Εμβόλιο Covaxin

Εμβόλιο Johnson & Johnson

Εμβόλιο Moderna

Εμβόλιο Οξφόρδης, AstraZeneca

Αυτά τα φάρμακα χρησιμοποιούνται ως εμβόλια για τον COVID-19. Περιορίζονται για χρήση σε συγκεκριμένους
πληθυσμούς. Πηγή: bomra.co.bw
Αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Συμβουλευτείτε την τοπική ιατρική αρχή για συμβουλές.

Αφρική, Χονγκ Κονγκ και Μποτσουάνα, την ώρα που χτες είχαν απομονωθεί δέκα.

Περισσότερα σχετικά με τα εμβόλια

Mετάλλαξη Μποτσουάνα – Δυο ύποπτα κρούσματα στο Βέλγιο
πριν από 18 ώρες — Μέχρι τώρα, κρούσματα είχαν επιβεβαιωθεί μόνο σε Νότια Αφρική,
Μποτσουάνα, Χονγκ Κονγκ και Ισραήλ. Βρετανοί επιστήμονες είχαν ανακοινώσει ...

https://www.tovima.gr › 2021/11/26 › world › metallak...

Μετάλλαξη Μποτσουάνας: Επανελέγχονται όλα τα θετικά PCR ...
πριν από 18 ώρες — Σε επανέλεγχο όλων των θετικών δειγμάτων PCR (κρούσματα του
κορωνοϊού) που εντοπίσθηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο στην Ελλάδα προχωρούν ...

https://www.protothema.gr › koronoios-live › article

Παραλλαγή Μποτσουάνα – Δυο ύποπτα κρούσματα στο Βέλγιο
πριν από 19 ώρες — Παραλλαγή Μποτσουάνα – Δυο ύποπτα κρούσματα στο Βέλγιο.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα εφημερίδα Telegraph, εάν τελικά η είδηση ...

https://www.tanea.gr › Κόσμος

Κοροναϊός – Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της παραλλαγής ...
πριν από 18 ώρες — Θετικό στο στέλεχος Β.1.1.529 ένα από τα δύο ύποπτα κρούσματα. ...
κρούσμα της παραλλαγής από την Μποτσουάνα στο Βέλγιο | tanea.gr.

https://www.tanea.gr › Κόσμος

Η μετάλλαξη 'Μποτσουάνα' στην Ευρώπη - Στο Βέλγιο το ...
πριν από 19 ώρες — Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της νέας παραλλαγής 'Μποτσουάνα'
στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βέλγιο. Εντοπίστηκε σε ανεμβολίαστη, ...

https://www.news247.gr › kosmos › metallaxi-mpotsoy...

Τα κρούσματα της μετάλλαξης Μποτσουάνα ... - iEfimerida
πριν από 20 ώρες — Η μετάλλαξη Μποτσουάνα έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλα τα
μήκη και πλάτη του πλανήτη, καθώς φαίνεται πως είναι εξαιρετικά μεταδοτική.

https://www.iefimerida.gr › kosmos › ta-kroysmata-met...

Έφτασε στην Ευρώπη η μετάλλαξη της Μποτσουάνα - iEfimerida
πριν από 19 ώρες — Ο υπουργός Υγείας του Βελγίου ανακοίνωσε πριν από λίγο επίσημα ότι
εντοπίστηκε κρούσμα της νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού (Μποτσουάνα) στο ...

https://www.iefimerida.gr › kosmos › eyropi-metallaxi-...

Μετάλλαξη Μποτσουάνα: Συναγερμός στο Βέλγιο - kathimerini
πριν από 18 ώρες — Μετάλλαξη Μποτσουάνα: Συναγερμός στο Βέλγιο – Ανιχνεύτηκε θετικό

https://www.kathimerini.gr › world › metallaxi-mpotso...

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από το στόμα ή τη μύτη
του μολυσμένου ατόμου μέσω μικρών υγρών
σωματιδίων με τον βήχα, το φτάρνισμα, την ομιλία, το
τραγούδι ή την αναπνοή. Αυτά τα σωματίδια
κυμαίνονται από μεγάλα σταγονίδια που παράγονται
από το αναπνευστικό σύστημα ή μικρότερα
αερολύματα.

Μπορεί να μολυνθείτε εισπνέοντας τον ιό αν βρεθείτε
κοντά σε κάποιον που έχει COVID-19 ή αν αγγίξετε
μια μολυσμένη επιφάνεια και έπειτα τα μάτια, τη μύτη
ή το στόμα σας. Ο ιός μεταδίδεται πιο εύκολα σε
εσωτερικούς χώρους και σε σημεία με συνωστισμό.

Μάθετε περισσότερα στο who.int

Μεταφράστηκε από SDL Inc. Αποκλειστικά για
ενημερωτικούς σκοπούς. Συμβουλευτείτε την τοπική
ιατρική αρχή για συμβουλές.

Πόροι από την Google

Εργαλεία και πόροι της Google που σας
βοηθούν να μείνετε ενημερωμένοι και
συνδεδεμένοι.

Πόροι σχετικά με τον COVID-19

μποτσουανα κρουσματα Είσοδος

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+Pfizer/BioNTech&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ5_ElnTx3Wj5eGuAsrOVY6tm-Y0-kE9Hm6b-d4K823Bvm_hsk-rCV-cXOfRZyJ9QOaSQIQE7CwTiMSgOsIR_FlKIY7BN&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQg4AHegUIgAEQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+Sinovac&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ0Fu1W8RvjGuQ1KG0OGeQyvr3pzcBhucCsZYQcn6oGGFcYJ5eNM_dZ7FUSufMwyw2r1uN1WrYRjMq1ZMfkW5YJDLKxb1&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQg4AHegUIgAEQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+Bharat+Biotech&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ-RvroAlBbrc4iM4K94x7iEr-tweKpcV0HQABjUUtxKKR6568XaHOQVqinMr31xpSmN_jgqU_Z0Dvr83mpzMDcH8u2dA6c2-OfW1c33R6TI81x313w%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQg4AHegUIgAEQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+Johnson+%26+Johnson&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ92g-3OXFNVXdPRT66dwkG-K_HyxYR2DtAsDPqJ7_SpX756vb0SjlZWItvBtqfkeiC8naAE-4QwHcvRh7RPdpiBdopmt4UXp1wxHMjEMsyqeDQYxxA%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQg4AHegUIgAEQBA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+Moderna&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ47oEFLz11tI5gIzimwx_EyhLyAh8udNBPoNrjK763pdkPstM5UyTK0pJuY5qrtEuAMBxkXq3ert-eXttMYLkImKYmKb&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQg4AHegUIgAEQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+AstraZeneca&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ7MKH007Lqyw5QqFreeieJn1n6i_tJhRsMKZ2-pl9JRGPseNuMlAA9vQKPDG34R3mLrJQdOLx-Vyc6LiSlEqFfAI0oQ_&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQg4AHegUIgAEQBg
https://www.bomra.co.bw/index.php/news-updates/177-covid-19-vaccines-approved-by-bomra
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&q=%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF+COVID-19&si=AHuW2sRoWU-Pbcc4ro7J7T-D_KBseCAX6BqywQCsUcZZRInOZ4MwwUPSrfiRuR3a7pXOxdMKeNp3Wwlb_6UZ_6enp_7rP5By51cLX98CZbqlpqDey0e-yLaQEMI_yYe1AYYK0YTJKTiP&sa=X&ved=2ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQsIwHegUIgAEQBw
https://www.tovima.gr/2021/11/26/world/metallaksi-mpotsouana-dyo-ypopta-krousmata-sto-velgio/
https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1185804/metallaxi-botsouanas-epaneleghodai-ola-ta-thetika-pcr-tou-teleutaiou-dekapenthimerou/
https://www.tanea.gr/2021/11/26/world/parallagi-mpotsouana-dyo-ypopta-krousmata-sto-velgio/
https://www.tanea.gr/2021/11/26/world/koronaios-prroto-krousma-tis-parallagis-apo-tin-mpotsouana-sto-velgio/
https://www.news247.gr/kosmos/metallaxi-mpotsoyana-synagermos-sto-velgio-gia-ypopta-kroysmata.9439585.html
https://www.iefimerida.gr/kosmos/ta-kroysmata-metallaxis-mpotsoyana-pentaplasiastikan-grafima-ft
https://www.iefimerida.gr/kosmos/eyropi-metallaxi-mpotsoyana-kroysma-belgio
https://www.kathimerini.gr/world/561603985/metallaxi-mpotsoyana-synagermos-sto-velgio-anichneytike-thetiko-kroysma/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://beta.sdl.com/
https://www.google.com/intl/el_gr/covid19/?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-19-SERP
https://www.google.com/webhp?hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjp366yirj0AhVoh_0HHSE4BlsQPAgI
https://www.google.com/preferences
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