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Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η Μερόπη Τζούφη προς τον υπουργό Υγείας με θέμα τους
ελλιπείς υγειονομικούς ελέγχους στο συνοριακό σταθμό Κακαβιάς λόγω COVID-19.

Όπως επισημαίνει η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το αναφερόμενο «κλείσιμο των
ελληνοαλβανικών συνόρων» έως τις 31 Ιουλίου 2020, έντονη ανησυχία προκαλεί η απουσία
προληπτικών ελέγχων σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό πολιτών που περνούν καθημερινά
το συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς, τη δεύτερη -σε αριθμό μετακινήσεων- χερσαία πύλη

1/3

Ερώτηση Μ. Τζούφη προς το υπουργείο Υγείας για τους ελλιπείς υγειονομικούς ελέγχους στο συνο
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 24 Ιούλιος 2020 12:33 -

εισόδου στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια να απαντήσει αν προτίθεται να
μεριμνήσει για την άμεση εγκατάσταση κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ, καθώς και αν υπάρχει
σχεδιασμός για την ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ιωαννίνων για την έγκαιρη
διερεύνηση τυχόν ύποπτων κρουσμάτων και δημιουργία περιφερειακής δομής του ΕΟΔΥ
ώστε να υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση, συντονισμός και εξασφάλιση της απαραίτητης
πληροφόρησης τόσο των εργαζομένων, των ταξιδιωτών αλλά και της τοπικής κοινωνίας

Η ερώτηση όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

- προς τον υπουργό Υγείας

Θέμα: «Υγειονομικοί έλεγχοι στο συνοριακό σταθμό Κακαβιάς λόγω COVID-19»

Παρά το αναφερόμενο «κλείσιμο των ελληνοαλβανικών συνόρων» έως τις 31 Ιουλίου 2020,
έντονη ανησυχία προκαλεί η απουσία προληπτικών ελέγχων σε συνδυασμό με το μεγάλο
αριθμό πολιτών που περνούν καθημερινά το συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς, τη δεύτερη
-σε αριθμό μετακινήσεων- χερσαία πύλη εισόδου στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα των
ελληνοαλβανικών συνόρων είναι ότι στη συγκεκριμένη περιοχή διακινείται σημαντικός
αριθμός πολιτών που εμπίπτει στις εξαιρέσεις των κλειστών συνόρων (πχ: κάτοχοι δελτίων
ταυτότητας ομογενούς, κάτοχοι αδειών παραμονής λόγω εργασίας, έχοντες διπλή
υπηκοότητα).

Συνακόλουθα, καταγράφεται διαρκής κίνηση ατόμων από περιοχές της γειτονικής χώρας,
στις οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν αυξημένα κρούσματα κορονοϊού, χωρίς επίσης να
τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η απαιτούμενη συμπλήρωση της Φόρμας
Εντοπισμού Επιβατών (Passenger Locator Form), καθώς και η ηλεκτρονική προαναγγελία
σύντομης μετακίνησης είναι προς τη θετική κατεύθυνση, οι οποίες επιτεύχθηκαν χάρη στις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων και την επιτόπια επίσκεψή μας.
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Ωστόσο, δεν αρκούν και απαιτείται συστηματικότερος έλεγχος. Σημειώνεται πως στον
Προμαχώνα έχουν τοποθετηθεί κλιμάκια του ΕΟΔΥ, τα οποία διενεργούν τακτικούς
δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Προτίθεται να μεριμνήσει για την άμεση εγκατάσταση κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ στον
συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς, οι οποίες σε συνεργασία με το Υγειονομείο θα μπορούν να
προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους και τη διαχείριση τυχόν ύποπτων περιστατικών;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ιωαννίνων για την
έγκαιρη διερεύνηση τυχόν ύποπτων κρουσμάτων και η δημιουργία περιφερειακής δομής του
ΕΟΔΥ, ώστε να υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση, συντονισμός και εξασφάλιση της
απαραίτητης πληροφόρησης τόσο των εργαζομένων, των ταξιδιωτών αλλά και της τοπικής
κοινωνίας ευρύτερα;
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