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Σύσκεψη για τις ενέργειες πρόληψης και την ετοιμότητα
αντιμετώπισης τυχόν κρουσμάτων κορωνοϊού (COVID-19)

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ενημέρωση και συζήτηση για τις ενέργειες πρόληψης και την ετοιμότητα
αντιμετώπισης πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού (COVID-19) στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποίησαν μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 3
Μαρτίου 2020, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, ο
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κώστας Μπακομήτρος,
ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ.
Φώτης Σερέτης και ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Δρ. Σταύρος Τσελάς.

Ο κ. Σερέτης ενημέρωσε την Περιφερειακή Αρχή ότι και τα οκτώ Γενικά
Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται σε πλήρη
ετοιμότητα. Ειδικότερα στα Νοσοκομεία είναι δυνατή η λήψη δείγματος για
εξέταση ύποπτων περιστατικών με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σε περίπτωση
εμφάνισης θετικού δείγματος στην Περιφέρειά μας, προβλέπεται άμεση
νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, που αποτελεί το
Νοσοκομείο αναφοράς για την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας,
καθώς διαθέτει δέκα θαλάμους «αρνητικής πίεσης».

Η Περιφερειακή αρχή ενημέρωσε τον κ. Σερέτη ότι οι υπηρεσίες της
βρίσκονται σε επαγρύπνηση και πως όλες οι Περιφερειακές Ενότητες έχουν
μεριμνήσει προληπτικά για την προμήθεια μασκών και την τοποθέτηση
αντισηπτικών εντός των Διοικητηρίων για την προστασία του προσωπικού και
του κοινού.

Επισημάνθηκε ακόμη, πως σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας, αυτό που προέχει είναι η ψυχραιμία των πολιτών και η τήρηση των
βασικών υγειονομικών κανόνων. Επίσης, σε περίπτωση ανησυχίας για ύπαρξη
κρούσματος, συνιστάται η επικοινωνία με το γιατρό ή τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας (τηλέφωνο 210-5212054), για τη λήψη σχετικών οδηγιών.



Με το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Φάνης Σπανός δήλωσε:
«Συμμετέχουμε ως Περιφέρεια στις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης που
γίνονται με συντονισμό του Υπουργείου Υγείας με θέμα την προστασία από
την εμφάνιση του κορωνοϊού στην πατρίδα μας. Είναι σημαντικό να είμαστε
ψύχραιμοι και να ακολουθούμε τις συμβουλές των γιατρών, ώστε να
προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Οι υπηρεσίες μας
βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών για οτιδήποτε χρειαστεί.»

Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κώστας
Μπακομήτρος ανέφερε: «Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους Διοικητές των
Νοσοκομείων και τους Υπευθύνους των Κέντρων Υγείας, ούτως ώστε να
συνδράμουμε τόσο στον τομέα της ενημέρωσης, όσο και στην αντιμετώπιση
τυχόν θετικών κρουσμάτων.»


