ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΔΙΓΩΝ ΠΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ

Η ΓΗ.Κ.Δ.ΓΗ.ΜΔ. θαη ν Γήκνο Μεγάξωλ ζπγθεληξώλεη είδε πξώηεο αλάγθεο γηα
ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο πξόζθπγεο πνπ ππνθέξνπλ.

Ή ζπγθέληξωζε ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά κέρξη ηηο 2 ζην Κπξηαθνύιεην θαη κέρξη ηελ
Παξαζθεπή.

Παξαθαινύκε ελεκεξωζείηε γηα ηα είδε, δηαβάδνληαο ηελ παξαθάηω ζρεηηθή
αλαθνίλωζε:
«Οη αλάγθεο είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλεο. Δίδε πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηε παξαθάηω
ιίζηα δεν θα γίνονηαι δεκηά θαη ζα επηζηξέθνληαη.

Λόγω ηνπ κεγέζνπο ηεο θξίζεο πνπ μεπεξλάεη θαηά πνιύ ηα ζπλεζηζκέλα, είλαη
απαξαίηεηε ε βνήζεηά ζαο ζηελ ηαμηλόκεζε ηωλ εηδώλ πνπ ζα θέξεηε. Παξαθαινύκε
πνιύ λα νξγαλώζεηε ηα είδε πνπ ζα καο θέξεηε ώζηε λα κπνξέζνπκε θαη εκείο λα
είκαζηε πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ ηαμηλόκεζε θαη ηελ παξάδνζε. Υωξίζηε ηα
πξάγκαηα πνπ ζα θέξεηε ζηηο εμήο 4 θαηεγνξίεο:
1. Ροστιζμός & εθόδια
Sleeping bags
Αδηάβξνρα ελειίθωλ (πόληζν)
Αδηάβξνρα παηδηθά
Κάιηζεο (απνξξνθεηηθέο)
Δζώξνπρα (από βηνηερλία)
Μάξζηπνπο γηα κωξά

αθίδηα πιάηεο
Δζώξνπρα ηζνζεξκηθά
Θεξκηθέο θνπβέξηεο επηβίωζεο
αθνύιεο απνξξηκκάηωλ
Καζαξηζηηθά (ζθνύπεο & θαξάζηα)
Πιαζηηθά πηάηα & πνηήξηα
Αινπκηλέληα ζθαθάθηα θαγεηνύ
Πιαζηηθά καραηξνπήξνπλα
Υαξηνπεηζέηεο
Γξαθηθή ύιε
Μαξθαδόξνπο
Ξπινκπνγηέο
Κεξνκπνγηέο
Υαξηί Α4
Μπαιόληα
2. Τρόθιμα
Δβαπνξέ γάια
Ξεξά ηξνθή άκεζεο θαηαλάιωζεο (ζλαθ)
Γάια ζε ζθόλε
Βξεθηθέο/λεπηαθέο ηξνθέο ζε βαδάθηα (κεγάιεο ζπζθεπαζίεο)
Σζάη (απιό)
Υπκνί
Κξνπαζάλ
ηαθίδεο
Μπηζθόηα
παγγέηη
Κξηζαξάθη
3. Είδη προζωπικής σγιεινής
Μωξνκάληεια
Υαξηνκάληεια
Υαξηί πγείαο
Πάλεο γηα κωξά
Ξπξαθάθηα
εξβηέηεο
Οδνληόβνπξηζεο
Οδνληόθξεκεο
ακπνπάλ
Αθξόινπηξα
απνύλη πιάθα
Μπηκπεξό
4. Φάρμακα
Παηδηθά Depon
Tobrex
Otrivin
Γάληηα κηαο ρξήζεο
Αληηδηαξξνηθά ζηξόπηα γηα παηδηά-ελειίθεο
Γαζηξνπξνζηαζία, ράπηα ελειίθωλ

παζκνιπηηθά ελειίθωλ
Αληηεκεηηθά, ζηξόπηα -ηακπιέηεο
Οπξνινηκώμεηο ηακπιέηεο
Αληηθιεγκνλώδε ράπηα
Αληηζεπηηθά ρεξηώλ
Kαξακέιεο γηα ην ιαηκό
Κνξηηδνλνύρεο θξέκεο ελειίθωλ-θξέκεο γηα βξεθηθό εμάλζεκα
Voltaren θξέκα
Βηηακίλεο
Aerolin
Φπζηνινγηθόο νξόο ζε Ακπνύιεο
Φπζηθά δάθξπα
Γιωζζνπίεζηξα
ύξηγγεο 10ml
Claripen γηα παηδηά θαη ελήιηθεο
Απηνθόιιεηα ξάκκαηα
Αινηθή γηα αηκνξξνΐδεο
Κνξηηδνλνύρα εηζπλεόκελα
Soldesanil
Fucidin γάδεο
Αινηθή ζπγθάκαηνο
- Ότι ρούτα εθηόο από ηα αλαθεξόκελα!
- Ότι παπούηζια (εθηόο από θαηλνύξγηα αζιεηηθά κε εμθανές ην λνύκεξν)
- Ότι ηρόθιμα πνπ αιινηώλνληαη εύθνια
- Ότι ζοκολάηες! Ότι τοιρινό!
- Όπνηνο κπνξεί λα θέξεη θνύηεο γηα ηελ εκέξα ηεο δξάζεο, αο επηθνηλωλήζεη κε ην
Γίθηπν Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο κέζω ηνπ group
https://www.facebook.com/groups/dka.athens/
- Όπνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δξάζε ζε θάπνηα από ηηο νκάδεο εξγαζίαο
(ζπγθέληξωζε, ηαθηνπνίεζε, θόξηωζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην, δηαλνκή) αο
επηθνηλωλήζεη κε ην Γίθηπν Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο

