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Τις δυσκολίες που προκύπτουν για το ΕΣΥ και το προσωπικό του από την έκρηξη
κρουσμάτων κορωνοϊού περιέγραψε η συντονίστρια διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής
Κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία.

Δραματική έκκληση απευθύνει στους πολίτες προκειμένου να τηρούν τα μέτρα για τον
κορωνοϊό η Μίνα Γκάγκα, πνευμονολόγος και συντονίστρια διευθύντρια της 7ης
Πνευμονολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία, πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΘΕΜΑ» περιγράφει μία πραγματικά πολύ δύσκολη
κατάσταση στα νοσοκομεία που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά με κορωνοϊό.
«Σήμερα έχουμε ανοίξει πέντε κλινικές και δύο μονάδες, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
Εμείς ως γιατροί έχουμε άγχος για το πώς θα τα βγάλουμε πέρα με τα κρούσματα, να τους
νοσηλεύσουμε καλά και να προλάβουμε θανάτους» λέει χαρακτηριστικά.

«Θα περίμενα ότι, έπειτα από αυτούς τους μήνες που έχουμε τα μέτρα, που έχουμε μάθει,
που βλέπουμε τα πράγματα, θα ήμασταν ως πολίτες πιο έτοιμοι, να είμαστε προσεκτικοί
και να σταματήσουμε την πανδημία. Αν έχουμε 1.000 κρούσματα την ημέρα και οι ασθενείς
μένουν δύο και τρεις εβδομάδες, δεν υπάρχει περίπτωση, και διπλάσια νοσοκομεία να
είχαμε, να τα βγάλουμε πέρα» εξηγεί.
Και συνεχίζει: «Ήλπιζα ότι τώρα θα ήμασταν καλύτερα απ' ό,τι την άνοιξη, δεν είμαστε. Ο
ρυθμός εισόδου στο νοσοκομείο, πραγματικά μας φοβίζει. Έρχονται 15-15 τα περιστατικά,
που για εμάς είναι τρομακτικό. Ο αριθμός μας φοβίζει πολύ. Με το που ανοίγει η μονάδα,
γεμίζει. Ο ρυθμός μας φοβίζει πολύ και είναι στο χέρι μας να το σταματήσουμε».

«Δεν έχουμε εμβόλιο, δεν έχουμε κατάλληλα φάρμακα. Τα μέτρα δημόσιας υγείας είναι
αυτά που μπορούν να σταματήσουν την πανδημία και για την υγεία, και για την οικονομία. Ο
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ρυθμός είναι γρήγορος και μας τρομάζει» τονίζει επίσης.
Τι αλλάζει από αύριο στην Αττική
Σε νέα φάση – την πλέον αυστηρή μετά το ολικό lockdown της περασμένης άνοιξης – με
στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού εισέρχεται από αύριο το πρωί η
Αττική, με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή να τίθενται σε ισχύ.

Το Λεκανοπέδιο συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας, καταγράφοντας τις
τελευταίες ημέρες πολύ υψηλά ποσοστά ημερήσιων κρουσμάτων.

Από τις 25 Φεβρουαρίου που άρχισε η πανδημία μέχρι την Παρασκευή επιβεβαιώθηκαν
14.400 κρούσματα, εκ των οποίων είναι ενεργά 4.084 σε όλη την επικράτεια. Από αυτά τα
2.100, δηλαδή πάνω από τα μισά είναι στην Αττική και τα 966 στον δήμο Αθηναίων.

Από τα ενεργά κρούσματα της Αττικής νοσηλεύονται 263 ενώ 1.837 ανάρρωσαν κατ’ οίκον.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία, καθημερινά έχουμε 3 κρούσματα ανά 100.00
κατοίκους στην Αττική, που δείχνει μέτριο προς υψηλό επιδημιολογικό κίνδυνο και η
κατάσταση παραμένει σταθερά αυξητική.

«Οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα, προτού ο συναγερμός φτάσει στο κόκκινο» τόνισε ο κ.
Χαρδαλιάς και συμπλήρωσε λέγοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε 7 δήμους, αλλά τις
τελευταίες μέρες είναι πολύ έντονο στο δήμο Αθηναίων
Τα μέτρα
Από αύριο έως και τις 4 Οκτωβρίου θεσπίζονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
-

Ανώτατο όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.
Αναστέλλονται οι συναυλίες τόσο σε ανοικτούς όσο και σε κλειστούς χώρους.
Αναστέλλονται οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους.
Θεσπίζεται ανώτατο όριο έως 20 ατόμων σε γάμους, βαφτίσια και κηδείες.
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- Συστήνεται στους άνω των 65 ετών ο περιορισμός στις επόμενες 14 ημέρες τις
μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα
πλην του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με
ΜΜΜ.
- Επιπλέον για την Αττική, αποφασίζεται η διαμονή ασυμπτωματικών κρουσμάτων που
ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, π.χ. μετανάστες, σε ξενοδοχεία καραντίνας.
- Θεσπίζεται η υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για τους εργαζόμενους δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα που επιτελούν εργασίες γραφείου ή εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν
εξ αποστάσεως.
- Προβλέπεται κλιμακωτή μετάβαση των δημοσίων υπαλλήλων προς τις εργασίες τους,
στις 07:00, στις 08:00, στις 09:00 το πρωί.
- Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα σε 4 κύματα, εντός 2ώρου από την έναρξη και τη λήξη του ωραρίου
εργασίας.
- newpost.gr
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