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ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Την απόφαση ακύρωσης όλων των καρναβαλικών και αποκριάτικων εκδηλώσεων σε
ολόκληρη την χώρα ανακοίνωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας. Πρόκειται για μέτρο που λαμβάνεται στο πλαίσιο πρόληψης από τον κορωναϊό.
«Αποφασίζουμε τη ματαίωση των εκδηλώσεων για το καρναβάλι σε όλη την Ελλάδα όπως
κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο κ. Κικίλιας. Ο Υπουργός επικαλέστηκε τις
συστάσεις και το πλαίσιο γενικότερης προστασίας του πληθυσμού. Εν τω μεταξύ
επιβεβαιώθηκαν δύο ακόμη θετικά κρούσματα του κορωναϊού στην Ελλάδα, φτάνοντας
συνολικά τα τρία.

Όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, πρόκειται:
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- Για το παιδί της 38χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκης και
αποτέλεσε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα μας.

- Μια νεαρή γυναίκα στην Αθήνα, η οποία πρόσφατα είχε ταξιδέψει στην Ιταλία.

Σχετικά με το πρώτο περιστατικό, όπως ανακοινώθηκε, κλειστό για 14 ημέρες θα
παραμείνει το 105ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης όπου φοιτά το παιδί της 38χρονης.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις του
καρναβαλιού στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικοί του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας βρίσκονταν από χθες
το απόγευμα στα «ίχνη» των ατόμων με τα οποία ήλθε σε επαφή τα τελευταία 24ωρα η
πρώτη ασθενής.

Η 38χρονη νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο, εμφανίζει ήπια νόσο
και δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα υγείας.

Ανακοινώσεις από τους Δήμους

Μετά την εξέλιξη αυτή ένας ένας οι δήμοι και της Ηπείρου που είχαν προγραμματίσει
αποκριάτικες εκδηλώσεις αυτό το τριήμερο, εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες τις
ακύρωσαν, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη τους.

Τζαμάλες στα Γιάννενα, παρελάσεις σε Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Άρτα κι άλλους Δήμους,
καθώς επίσης και τα κούλουμα, «προσβλήθηκαν» από τον κορωναϊό και δεν θα
πραγματοποιηθούν φέτος.
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Σύσκεψη στην Περιφέρεια

Στο μεταξύ, με αντικείμενο τη συμβολή των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο
πλαίσιο των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά του κορωναϊού, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη
των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.

Στη σύσκεψη κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Ιωάννης
Νικόπουλος, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
κ. Σταυρούλα Τσιάρα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνος
Καμπουράκης και η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου κ. Μαρία
Τσολάκη.

Στη σύσκεψη προήδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Κων. Σιαράβας και
παρέστησαν οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης κ. Οδυσσέας Πότσης και Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου κ. Σταυρούλα
Μπραΐμη. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δημήτρης Μαυρογιώργος αναφέρθηκε στο ρόλο και στη συνδρομή
της Υπηρεσίας σε όποιες δράσεις απαιτηθούν, στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών και
κατευθύνσεων που δίνονται σε κεντρικό επίπεδο.

Από τον Υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ και την Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, έγινε
ενημέρωση για την ετοιμότητα που υπάρχει σήμερα αφενός σε επίπεδο Υγειονομικής
Περιφέρειας και αφετέρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο είναι
νοσοκομείο αναφοράς της νόσου. Έγινε αναφορά στα στάδια που θα ακολουθηθούν στην
περίπτωση εντοπισμού κρουσμάτων κορωνοϊού, εστιάζοντας στα μέτρα πρόληψης που
πρέπει να ληφθούν, με έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών, ενώ τονίστηκε πως θα
πρέπει όλοι οι πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ηπείρου, ενημέρωσε πως δεν υπάρχει σήμερα
σχολείο από την Ήπειρο σε εκδρομή στην Ιταλία, καθώς τέσσερις προγραμματισμένες
σχολικές εκδρομές ματαιώθηκαν. Επίσης ανάφερε ότι δίνονται άμεσα οδηγίες στους
Διευθυντές των Σχολικών μονάδων για ενημέρωση των μαθητών σε ζητήματα ατομικής
υγιεινής και καθαριότητας.
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Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, αποφασίστηκε οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας –
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και με τη συνδρομή της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας
να προωθήσουν ενημερωτικές δράσεις για την πρόληψη του κορωνοϊού σε σχολεία, σε
δομές πρόνοιας και προσφύγων, σε υπηρεσίες και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
διανέμοντας και έντυπο υλικό, το οποίο θα διατίθεται ακόμη σε πύλες εισόδου στη χώρα
μας, αλλά και σε οδηγούς που κινούνται σε αυτοκινητόδρομους που διαθέτουν σταθμούς
διοδίων.

Αναλόγως με την εξέλιξη των επιδημιολογικών στοιχείων και σύμφωνα με τις οδηγίες που
θα δοθούν από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ-πρώην ΚΕΛΠΝΟ), θα δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να
θωρακιστούν οι πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι συσκέψεις- αφού επανεκτιμηθεί η κατάσταση- εάν απαιτηθεί θα επαναληφθούν με τη
συμμετοχή και άλλων φορέων.

Αρνητικό το δείγμα στο ΠΓΝΙ

Αρνητικό στον κορωναϊό ήταν, το δείγμα του 51χρονου αλλοδαπού που νοσηλεύεται από το
απόγευμα της Τετάρτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το δείγμα στάλθηκε για εξετάσεις στο Παστέρ όπου αποκλείστηκε η περίπτωση του
κορωναϊού
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