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Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί εδώ και μέρες το Γηροκομείο των Ζωσιμαδών, δέκα
μέρες μετά το πρώτο θετικό κρούσμα στον κορωνοϊό σε τρόφιμο - ηλικιωμένη.

Μέσα στις δέκα και πλέον μέρες που μεσολάβησαν ως το απόγευμα της Τετάρτης, από την
εμφάνιση της νόσου, εντός των... τειχών του ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων,
εκδηλώθηκαν ως την Τετάρτη, επτά συνολικά κρούσματα σε τρόφιμους - ηλικιωμένους.

Όλοι προέρχονται από τον δεύτερο όροφο του ιδρύματος και η διοίκηση του Γηροκομείου,
όπως μας είπε ο γενικός διευθυντής κ. Πέτρος Τσόδουλος, έχει προσπαθήσει να
στεγανοποιήσει τους ορόφους. Στο δεύτερο όροφο διαμένουν 24 ηλικιωμένοι, εκ των
οποίων οι τέσσερις είναι ήδη στη Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων και μετά τον εντοπισμό ακόμα τριών θετικών κατά τις τελευταίες ώρες,
επρόκειτο να γίνει και η μεταφορά αυτών στο Νοσοκομείο ως το βράδυ της Τετάρτης.

Το Γηροκομείο έχει κλείσει στους συγγενείς των τροφίμων από τον περασμένο Μάρτιο
ουσιαστικά και αυτός είναι και ο λόγος που η διοίκηση του ιδρύματος κατηγορήθηκε για
μεγάλη αυστηρότητα στην εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης ως προς τον κορωνοϊό. Η
προμήθεια υλικών και τροφίμων γίνεται με μεγάλη προσοχή και ακόμα και οι διακομιδές από
το ΕΚΑΒ γίνονται σε εξωτερικό χώρο.
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Ωστόσο ο ιός παρεισέφρησε στους χώρους του Γηροκομείου, πιθανότατα από την πλευρά
των εργαζομένων.

Η νόσος είναι τόσο αόρατη σύμφωνα με τον κ. Τσόδουλο που κατάφερε να κρύβεται... για
πάνω από δέκα μέρες, από τη στιγμή της εκδήλωσης του πρώτου κρούσματος σε
ηλικιωμένη που είναι βέβαιο πως κόλλησε από εργαζόμενο. Η συγκάτοικος της ηλικιωμένης
βρέθηκε θετική μετά από λίγες μέρες και τα κρούσματα που δίνονται ως σήμερα,
φτάνοντας συνολικά τον αριθμό των 7, προέρχεται κατά πάσα βεβαιότητα από την ίδια
συρροή.

Άλλα μέτρα για τη διοίκηση του ιδρύματος είναι αδύνατο να ληφθούν, καθώς έχουν
εξαντληθεί οι τρόποι φύλαξης των ηλικιωμένων, με τη διενέργεια και συνεχών rapid test και
πλέον και ο ΕΟΔΥ σηκώνει τα χέρια ψηλά...
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