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Από JHU CSSE COVID-19 Data · Τελευταία ενημέρωση: πριν από 1 ημέρα
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Χάρτης κρουσμάτων (τελευταίες 14
ημέρες)

Συνέχεια

Από Βικιπαίδεια και άλλες πηγές
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Κάθε μέρα εμφανίζονται τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν από την προηγούμενη μέρα. ·
Σχετικά με αυτά τα δεδομένα
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Κυριότερες ειδήσεις

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

Μποτσουάνα
Συνολικά κρούσματα

Θάνατοι

195 χιλ.

2.416

Παγκόσμια

Μετάλλαξη
Μποτσουάνας:
Ανεμβολίαστη Αιγύπτια
που δεν έχει ταξιδέψει…

Κορωνοϊός – Τα
κρούσματα της
μετάλλαξης
Μποτσουάνα…

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

Πριν από 18 ώρες

Πριν από 21 ώρες

Πριν από 18 ώρες

Συνολικά κρούσματα

Θάνατοι

261 εκ.

5,19 εκ.

+586 χιλ.

+6.488

Περισσότερες τοποθεσίες και στατιστικ…

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

Προβολή όλων

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

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

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.

https://www.google.com/search?q=μποτσουανα+κρουσματα&rlz=1C1GCEA_enGR981GR981&oq=μποτσουανα+κρουσματα&aqs=chrome.0.69i5…
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Αφρική, Χονγκ Κονγκ και Μποτσουάνα, την ώρα που χτες είχαν απομονωθεί δέκα.
μποτσουανα κρουσματα

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Είσοδος

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.

Εμβόλια
Μποτσουάνα

Εμβόλιο BioNTech, Pfizer
Εμβόλιο CoronaVac

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.

Εμβόλιο Covaxin
Εμβόλιο Johnson & Johnson

Μάθετε περισσότερα στο who.int

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.

Περισσότερα σχετικά με τα εμβόλια
https://www.tovima.gr › 2021/11/26 › world › metallak...

Mετάλλαξη Μποτσουάνα – Δυο ύποπτα κρούσματα στο Βέλγιο

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

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

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

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.tanea.gr › Κόσμος

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.news247.gr › kosmos › metallaxi-mpotsoy...

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.iefimerida.gr › kosmos › ta-kroysmata-met...

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 › eyropi-metallaxi-...

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.kathimerini.gr › world › metallaxi-mpotso...

Μετάλλαξη Μποτσουάνα: Συναγερμός στο Βέλγιο - kathimerini
πριν από 18 ώρες — Μετάλλαξη Μποτσουάνα: Συναγερμός στο Βέλγιο – Ανιχνεύτηκε θετικό
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κρούσμα. metallaxi-mpotsoyana-synagermos-sto-velgio-anichneytike-thetiko- ...
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