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Θέμα: Επιτάχυνση εμβολιασμών στη Στερεά Ελλάδα.

Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι,

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που αφορούν την πορεία των εμβολιασμών στην Επικράτεια,

δείχνουν μια μικρή υστέρηση στους εμβολιασμούς, σε ορισμένες περιοχές της Στερεάς

Ελλάδας.

Επειδή η πανδημία είναι εδώ και επιμένει, και μάλιστα τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια

αυξητική τάση των κρουσμάτων, και επειδή ο εμβολιασμός είναι το μοναδικός μας όπλο για να

κάνουμε την πανδημία να αποτελέσει παρελθόν και να επανέλθουμε στην κανονικότητα,

πρέπει όλοι να κάνουμε μία συντονισμένη προσπάθεια ώστε και οι πλέον δύσπιστοι

συμπολίτες μας, να πειστούν ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή και να περάσουν την πόρτα των

εμβολιαστικών κέντρων.



Σε αυτή την προσπάθεια η συνεργασία μεταξύ Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί

και πρέπει να δώσει ώθηση ώστε να πειστεί και ο τελευταίος πολίτης να πάει να εμβολιαστεί.

Για αυτό καλώ όλους σας, με συντονισμένη δράση, να κινητοποιήσουμε όλους τους

μηχανισμούς που διαθέτουμε, κοινοτάρχες τοπικών κοινοτήτων, φορείς και συλλόγους,

οικογενειακούς γιατρούς, την τοπική Εκκλησία, τον τοπικό Τύπο που πάντα έχει την ευαισθησία

σε θέματα υγείας να είναι πλάι μας. Αν χρειαστεί, πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να πάμε πόρτα –

πόρτα ώστε να πείσουμε και τον πιο δύσπιστο συμπολίτη για την αναγκαιότητα του

εμβολιασμού.

Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα εμβόλια που διαθέτουμε είναι και ασφαλή

και αποτελεσματικά, ακόμη και στις καινούργιες μεταλλάξεις του ιού.

Γνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες, κυρίως στις δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειάς

μας, που έχουν πολλοί συμπολίτες μας και συγκεκριμένα τη δυσκολία πρόσβασης στα

εμβολιαστικά κέντρα, η Περιφέρειά μας σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει στη διάθεσή της κινητή μονάδα εμβολιασμών -με

εμβόλιο Pfizer- που μπορεί να βρίσκεται, σε οποιοδήποτε μέρος, όποτε εσείς μας το ζητήσετε.

Η κινητή μονάδα της 5ης Υ.ΠΕ. έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της, από την περασμένη Δευτέρα

πραγματοποιώντας εμβολιασμούς σε χωριά των Αγράφων στην Ευρυτανία, σε χωριά της

Βόρειας Εύβοιας και θα κλείσει τον πρώτο κύκλο σε χωριά του Δήμου Δωρίδος στη Π.Ε.

Φωκίδας. Να σημειώσουμε πως το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν τεράστιο και οι προσέλευση

αθρόα.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους σας από καρδιάς για την πολύ καλή

συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημία και την αμέριστη βοήθεια που είχα

όποτε σας είχα χρειαστεί. Με λίγη προσπάθεια ακόμη, απ’ όλους μας, πιστεύω πως σύντομα

θα φτάσουμε στο πολυπόθητο τείχος ανοσίας.

Με εκτίμηση
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