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Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες ημέρες λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κοροναϊού
και στα Γιάννινα. Μπορεί ο Σεπτέμβριος να ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας για την
περιοχή μας, στη μάχη με τον κοροναϊό, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο Οκτώβριος έχει
μπει... με άγριες διαθέσεις, κάτι που οδήγησε άλλωστε την κυβέρνηση να επιβάλει το μίνι
lockdown που ισχύει από την Τρίτη για το Δήμο Ιωαννιτών μόνο, προς το παρών.

Τα Γιάννινα έχουν μπει σε μία βδομάδα δύσκολη που όμως το βασικό ζητούμενο είναι να
κοπεί η αλυσίδα μετάδοσης του ιού ώστε να μην ακολουθήσει παράταση μέτρων με ότι αυτό
συνεπάγεται για την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Τα μέτρα

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της επιβολής των μέτρων που ισχύουν αρχικά μέχρι και
την ερχόμενη Δευτέρα ισχύουν τα ακόλουθα:
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-Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12
τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

-Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, κλπ.

-Εξαιρούνται της αναστολής οι λαϊκές αγορές, οι οποίες θα λειτουργήσουν με όριο
απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών (5) μέτρα και το 50% της δυναμικότητας ανά
κατηγορία πωλητών.

-Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο,
τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

-Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4
άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α' βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

-Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Με μέτρα οι Λαϊκές Αγορές

Ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του, προχωρά άμεσα στη λήψη των
απαραίτητων μέτρων ώστε οι Λαϊκές Αγορές να λειτουργούν με βάση τις νέες οδηγίες της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Από την Τρίτη η Λαϊκή Αγορά της Αγίας Μαρίνας και οι συνοικιακές λειτουργούν μόνο με το
50% των παραγωγών και με απόσταση πέντε μέτρων μεταξύ των πάγκων.
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Έτσι στις Λαϊκές αύριο θα πάρουν μέρος μόνο οι παραγωγοί που διατηρηθούν μονό αριθμό
πάγκου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της
Περιφέρειας.

Απείχαν οι δικηγόροι

Την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου αποφάσισε το
ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά τον εντοπισμό κρούσματος covid19 σε
δικηγόρο.

Η ανακοίνωση σημειώνει: «Μετά τη διάγνωση συναδέλφου θετικού στον Covid-19, την
ευρεία διασπορά του κορωνοϊού στην περιοχή μας και την ανακοίνωση από την Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έκτακτων περιοριστικών μέτρων από αύριο 06.10.2020
για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, συναισθανόμενο την κρισιμότητα της
κατάστασης, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 05.10.2020, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την
καθολική αποχή των Δικηγόρων Ιωαννίνων από τα όλα τα καθήκοντά τους (και έρευνα /
κατάθεση σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο & κτηματογράφηση) την Τρίτη, 06 Οκτωβρίου
2020, και την πραγματοποίηση από εξειδικευμένο συνεργείο απολύμανσης σε όλους τους
χώρους του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, διεκδικώντας για όλους την απόλυτη τήρηση
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που επιβάλλουν τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας».

Κλειστά σχολεία

Από την Α/βάθμια Εκπαίδευση Νομού Ιωαννίνων ανακοινώθηκε την Κυριακή το βράδυ, η
αναστολή λειτουργίας των τμημάτων ΣΤ1 και ΣΤ2 του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
από 03/10/2020 έως και 16/10/2020. Aργά το βράδυ της Δευτέρας, έγινε γνωστό ότι βρέθηκε
θετικός στον κορωνοϊό και εκπαιδευτικός στο 6ο Νηπιαγωγείο Ανατολής και ως εκ τούτου
αναστέλλει τη λειτουργία του το σχολείο. Η απόφαση ισχύει από το πρωί της Τρίτης και
για τις επόμενες 14 ημέρες.
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Κλειστό είναι από το πρωί της Τρίτης και ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο του Κατσικά. Η
αναστολή λειτουργίας γίνεται μετά από επιβεβαίωση κρούσματος σε εκπαιδευτικό του
σχολείου.

Το σχολείο θα παραμείνει σε αναστολή λειτουργίας για τις επόμενες 14 ημέρες.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο σχολείο προ ημερών είχαν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας δύο
τμήματα λόγω κρουσμάτων σε μαθητές.

Σύμφωνα με την λίστα των τμημάτων ή σχολείων σε αναστολή λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού, που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας σε αναστολή βρίσκονται ακόμα:

το τμήμα Α2 των Δωδωναίων Εκπαιδευτηρίων

τα τμήματα Β5 Γενικής Παιδείας και Β4 Θετικών Σπουδών του Πρότυπου Λυκείου της
Ζωσιμαίας

το τμήμα Α2 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής

Κρούσμα στο Χατζηκώστα

Θετικός στον Covid-19 βρέθηκε εργαζόμενος του Νοσοκομείου Χατζηκώστα και
συγκεκριμένα υπάλληλος του Τμήματος Βιοιατρικής.

Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι του Τμήματος τέθηκαν σε καραντίνα 14 ημερών.
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Σύμφωνα με πληροφορίες η οδηγία για την 14ήμερη καραντίνα δόθηκε από τον ΕΟΔΥ καθώς
ο παράγοντας που μέτρησε ήταν η χρήση μάσκας και η εγγύτητα στο χώρο εργασίας.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό πάντως , το ΠΑΜΕ Υγείας καταγγέλλει ότι η διαχείριση
κρουσμάτων έχει γίνει «λάστιχο», ανάλογα με την περίπτωση.

Όπως σημειώνει, μετά το θετικό κρούσμα στο «Χατζηκώστα», μπήκαν τέσσερις
εργαζόμενοι σε 14μερη καραντίνα με εντολή του διοικητή και της προέδρου της επιτροπής
λοιμόξεων.

Αντίθετα, δεν μπήκαν σε καραντίνα το «ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της
παθολογικής κλινικής μετά το θετικό κρούσμα νοσηλευόμενης στις 26 Σεπτέμβρη (με
απολύμανση μόνο του θαλάμου μετά από 12 ώρες)».

Το ΠΑΜΕ Υγείας τονίζει ότι η διαχείριση αυτή αποτελεί «έμπρακτη απόδειξη ότι κριτήριο
διαχείρισης της Υγείας και ασφάλειας του προσωπικού είναι η έλλειψη εφεδρειών
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και το 'μακιγιάρισμα' της εικόνας της κάθε διοίκησης, η
οποία όταν 'την παίρνει', δίνει 14ημέρα καραντίνας».

Υπενθυμίζεται ότι οι καταγγελίες στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» πήραν πανελλαδική
διάσταση, με ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ.

Σε καραντίνα η δομή του Κατσικά

Σε καραντίνα ουσιαστικά τίθεται μέχρι τις 12 Οκτωβρίου το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων
και Μεταναστών του Κατσικά.

Την κοινή υπουργική απόφαση υπέγραψαν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
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Μετανάστευσης και ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Η ΚΥΑ προβλέπει τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των διαμενόντων στη δομή
φιλοξενίας.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στην ως άνω δομή φιλοξενίας
τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή της δομής, των φορέων υποστήριξης
διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της
Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) καθώς και
πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από
την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας
εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται
σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και
για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής
φιλοξενίας.

Κλειστές οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ

Στο μεταξύ με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ.Ι. και στο πλαίσιο των
περιορισμών εξάπλωσης του COVID-19 στην περιοχή των Ιωαννίνων, αποφασίστηκε η
αναστολή λειτουργίας, όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Π.Ε.Α.Κ.Ι. ως και τη
Δευτέρα, όταν σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, θα
επανεκτιμηθεί η επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής.
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