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ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Την ιδιαίτερη προσοχή και την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής που στόχο
έχουν τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωναϊού, εφιστά με ανακοίνωσή του
ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, δίνοντας έμφαση στην
ατομική ευθύνη των πολιτών, μιας και η πορεία του συνόλου συνδέεται άμεσα με
την προσωπική στάση του καθενός.
Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Καλογερόπουλος σημειώνει:

«Συνδημότισσες και συνδημότες,
Ο κορωναϊός βρίσκεται ήδη στη γειτονιά της Αιγιάλειας. Πιθανότατα στις
επόμενες ημέρες θα εμφανιστούν κάποια κρούσματα και στην περιοχή μας. Η
ευρεία εξάπλωσή του, είναι αναμενόμενο ότι θα επιβαρύνει σημαντικά τον
κοινωνικό ιστό της περιοχής μας και γι’αυτό το λόγο ο καθένας μας θα πρέπει να
αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, ώστε ο κίνδυνος να αναχαιτιστεί κατά το
δυνατόν.
Για να περιοριστεί λοιπόν η εξάπλωσή του πρέπει ο καθένας μας να πάρει
αυστηρά μέτρα και να αλλάξει προσωρινά τον καθημερινό τρόπο ζωής του.
Παραμείνετε κατά κύριο λόγο στο σπίτι για τις επόμενες ημέρες, περιορίζοντας
τις εξόδους σας και την παραμονή σας σε κλειστούς χώρους στις απολύτως
αναγκαίες.
Αποφύγετε κλειστούς και πολυσύχναστους χώρους, προσαρμόζοντας αναλόγως
την καθημερινότητά σας.
Περιορίστε όσο είναι δυνατόν τις συναθροίσεις στο χώρο εργασίας σας.
Τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια) δεν προστατεύουν αποκλειστικά
από την εξάπλωση του κορωναϊού. Γι’αυτό καθαρίστε ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ με
απολυμαντικά και αερίζετε τακτικά τους χώρους του σπιτιού και του
επαγγελματικού σας χώρου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΕΤΕ ΥΠΟΠΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Αν εμφανίσετε κάποια συμπτώματα γριππώδους συνδρομής (βήχα, πυρετό,
δύσπνοια), ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ και επικοινωνήστε είτε με τον γιατρό
σας είτε με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στον αριθμό 1135,
που λειτουργεί όλο το 24ωρο. Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους
συνανθρώπους μας, μένοντας σε απομόνωση.
Σε περίπτωση επιδείνωσης, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τον γιατρό σας, ο
οποίος και θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες ώστε αν χρειαστεί μεταφορά σας στο
Νοσοκομείο να υπάρξει πρώτα η προβλεπόμενη προετοιμασία για να περιοριστεί
η μετάδοση στον πολυσύχναστο χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς μπορεί
είτε να μεταδώσετε ή να πάρετε τον κορωναϊό εντός του πολυσύχναστου χώρου.
Υπενθυμίζεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου), με το
οποίο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, δεν πραγματοποιείται το
τεστ ανίχνευσης του ιού. Παρακαλείστε να μην «φορτώνετε» με άσκοπες
ερωτήσεις και επισκέψεις τους λειτουργούς της δημόσιας υγείας. Έτσι κι αλλιώς,
είναι εκεί και θα είναι πάντα εκεί στο καθήκον τους, για να σας βοηθήσουν όταν
θα χρειαστείτε πραγματικά την βοήθειά τους».
Η ανακοίνωση του δημάρχου Αιγιαλείας καταλήγει ως εξής:
«Η δημοτική μας αρχή, λειτουργώντας πάντοτε με ευαισθησία και υπευθυνότητα,
έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της ζωής των πολιτών,
παρακολουθεί συνεχώς τις όποιες εξελίξεις και ενημερώνεται διαρκώς από
έγκυρες επιστημονικές πηγές, εκτιμώντας καθημερινά την διαμορφωθείσα
κατάσταση και εφόσον χρειαστεί, θα εκδίδονται κατά -διαστήματα ανακοινώσεις
για την έγκυρη ενημέρωση των συμπολιτών μας. Τέλος παρακαλούμε και είναι
αυτονόητο ότι πρέπει να περιοριστούν οι επισκέψεις σε Υπηρεσίες, Δήμο κλπ
κατά το δυνατόν και οι όποιες συναλλαγές να γίνονται με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο πλην της αυτοπρόσωπης παρουσίας.

