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H ανταπόκριση των πολιτών στις δράσεις πρόληψης και
αντιμετώπισης του κορωνοϊού από την Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας
 
Ευρεία  συμμετοχή  των  πολιτών  παρατηρείται στο  σύνολο των
δράσεων  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  της  πανδημίας  του  covid
19,  που  σχεδιάστηκαν  και  τέθηκαν  σε  εφαρμογή από  την
Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας με  στόχο  την  ενίσχυση  της
προστασίας των πολιτών αλλά και τη διευκόλυνση της διαβίωσής
τους, μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στους πολίτες.

Αρχικά,  η  Περιφέρεια διοργάνωσε διαδικτυακή  ενημερωτική
εκδήλωση  για  τον  κορωνοϊό,  μέσω  της  σελίδας
της στα social media, με  ομιλητή  τον  Ιατρό  Πνευμονολόγο  του
Γ.Ν. Λαμίας  κ.  Εμμανουήλ  Μάνο,  ο  οποίος  απάντησε  ζωντανά
σε ερωτήματα πολιτών.  Συνολικά,  τη διαδικτυακή αυτή μετάδοση
έχουν παρακολουθήσει ως σήμερα 20.000 θεατές.  

Ακολούθως, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε σε μια 
σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες ξεκίνησαν εδώ και 
τρείς εβδομάδες και συνεχίζονται στους εξής άξονες με τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα:
 

·   Διανομή υγειονομικού υλικού:
Από την πρώτη στιγμή που η χώρα μας άρχισε να εφαρμόζει
τα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας,  η  Περιφέρεια
Στερεάς  Ελλάδας  στηρίζει  εκείνους  που  βρίσκονται  στην
πρώτη  γραμμή  και  με αποκλειστική  δαπάνη  της,
έγινε διανομή ειδών ατομικής προστασίας.
Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν  15.000 προστατευτικές ιατρικές
μάσκες, 1.500 ειδικά προστατευτικά γυαλιά, 20.000 γάντια,
500 ειδικές προστατευτικές στολές και 20.000 αντισηπτικά
διαλύματα στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
τα  Σώματα  Ασφαλείας,  τους  φορείς  και  τις  υπηρεσίες  σε
ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  
·  Εθελοντική αιμοδοσία:
Σε συνεργασία με τα Γενικά Νοσοκομεία και τοπικούς φορείς,
η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  υλοποίησε  εθελοντική



αιμοδοσία στις πόλεις Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Άμφισσα και
Καρπενήσι.  Συνολικά  ως  σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 738
φιάλες αίματος.

 
·  Online νηπιαγωγείο:
Το Kidoplanet (https  ://  kidoplanet  .  gr  ),  το  πρώτο  διαδικτυακό
νηπιαγωγείο στην Ελλάδα, παρέχεται δωρεάν σε όλους τους
γονείς  μαθητών  νηπίων-προνηπίων  κατοίκους  της  Στερεάς
Ελλάδας,  με  πρωτοβουλία  της  Περιφέρειας. O αριθμός  των
εγγεγραμμένων  χρηστών  από  τη  Στερεά  Ελλάδα ήδη
πλησιάζει τους 1000 (μέχρι 21/4/2020).

 
·  Γραμμή  ενημέρωσης,  ψυχολογικής  και
συμβουλευτικής υποστήριξης:
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Δομή «Γέφυρα» έχουν
θέσει  σε  εφαρμογή  την  τηλεφωνική  γραμμή  210-3002233,
όπου επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, παρέχουν εθελοντικά
ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη σε πολίτες που είχαν
ανάγκη,  αυτή  τη  δύσκολη  συγκυρία. Μέχρι  τώρα  έχουν
εξυπηρετηθεί  180  πολίτες.  Σύμφωνα  με  τα  στατιστικά
στοιχεία,  οι  μισές  κλήσεις  έγιναν  προς  αναζήτηση
πληροφοριών αναφορικά με τον κορωνοϊό και οι άλλες μισές
για ψυχολογική υποστήριξη.

 
·   Παροχή δωρεάν υπηρεσιών τηλεϊατρικής:
Σε  συνεργασία  με  τους  Ιατρικούς  Συλλόγους της  Στερεάς
Ελλάδας και την πλατφόρμα Dr. Button, η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και η  Δομή «Γέφυρα», δίνουν τη δυνατότητα στους
πολίτες της Στερεάς Ελλάδας να εγγραφούν στην υπηρεσία
στο https://drbutton.gr/el/sterea-ellada  και  ακολούθως  να
ζητήσουν  ιατρικές  συμβουλές  και  καθοδήγηση σε  τέσσερις
ειδικότητες: Παιδίατρους, Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς και
Πνευμονολόγους. Μέχρι  στιγμής  έχουν  συνδεθεί  με  την
πλατφόρμα περισσότερα από 590 άτομα.

 
·   Μετάδοση Ιερών Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας και
του Πάσχα:
Η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας σε  συνεργασία με  τις  Ιερές
Μητροπόλεις  παρείχε  τη  δυνατότητα  ζωντανής
παρακολούθησης  των  ακολουθιών  της  περιόδου του  Πάσχα,
μέσω της ιστοσελίδας της https://pste.gov.gr . 13.500 άτομα
συνδέθηκαν  και  παρακολούθησαν  τις  απευθείας  μεταδόσεις
από το Σάββατο του Λαζάρου έως και ανήμερα του Πάσχα.

 

https://pste.gov.gr/
https://drbutton.gr/el/sterea-ellada
https://kidoplanet.gr/


·   Στήριξη με παροχή γευμάτων σε κοινωνικές δομές:
Σε  συνεργασία  με  Ιερές  Μητροπόλεις  της  Περιφέρειας,
εξασφαλίζονται  καθημερινά 600 έτοιμα  ζεστά  γεύματα  σε
ανθρώπους που στερούνται της δυνατότητας ιδιοπαρασκευής
τους.

 
·    Κατ' οίκον διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του
ΤΕΒΑ:
Τέλος, είναι σε εξέλιξη η   κατ` οίκον διανομή   τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης σε πολίτες που διαβιούν κάτω από τα
όρια της φτώχειας (Πρόγραμμα ΤΕΒΑ) σε όλες τις πόλεις της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά, ωφελούμενοι  είναι
15.860 πολίτες της Στερεάς Ελλάδας.

 
«Αντιμετωπίζουμε  από  την  πρώτη  στιγμή την  πανδημία  με  ένα
ολοκληρωμένο  σχέδιο  που ξεδιπλώνεται  σε  τρεις  άξονες.  1.
Υπηρεσιακές αναπροσαρμογές  για  την ασφαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία της Περιφέρειας. 2. Δράσεις υποστήριξης
της διαβίωσης των πολιτών. 3. Υποστήριξη των δομών του ΕΣΥ και
των  ανθρώπων  που  βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  του
αγώνα στην Περιφέρειά μας. Ως σήμερα έχουμε πάει καλά. Αυτό δε
σημαίνει  ότι εφησυχάζουμε.  Σημαίνει  προσέχουμε
ακόμη περισσότερο και δουλεύουμε ακόμη περισσότερο για να μη
χαθεί  ό,τι  κερδίσαμε  μέχρι  σήμερα.» δήλωσε  σχετικά  ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


