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Μζγαρα, 4 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
υνεδρίαςε ςιμερα ΣΕΣΑΡΣΗ 4 Νοεμβρίου
θ “Δθμοτικι Επιτροπι
Διαχείριςθσ τθσ πανδθμίασ”
Με πρωτοβουλία του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ, ζγινε
ςφςκεψθ εκτάκτωσ ςιμερα ΣΕΣΑΡΣΗ, 4 Νοεμβρίου 2020, ςτισ 13.30 ςτο
Δθμαρχείο, τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ τθσ Κρίςθσ, για τον covid – 19, για να
εξεταςτεί θ κατάςταςθ, που επικρατεί και πωσ αυτι κα αντιμετωπιςτεί ςε τοπικό
επίπεδο.
Στθν ςφςκεψθ αυτι μετείχαν ο κ. Καράμπελασ Κωνςταντίνοσ, Πρόεδροσ
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, Ιατρόσ, ο οποίοσ ζχει και τθν ευκφνθ του ςυντονιςτι, ο
Αντιπρόεδροσ Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Καλλιάσ Αναςτάςιοσ Ιατρόσ, ο κ. Πανταηισ
Κωνςταντίνοσ Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Ιατρόσ, ο κ. Δρομπόνθσ Αντϊνιοσ Ιατρόσ
Καρδιολόγοσ, ο κ. Παπαλευκζρθσ Ελευκζριοσ Ιατρόσ Πνευμονολόγοσ, ο κ. Πιλίλθσ
Σωτιριοσ Ιατρόσ Ειδικόσ Πακολόγοσ και ο κ. Καλλιπόηθσ Ιωάννθσ Φαρμακοποιόσ,
Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ & Πρόεδροσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ, και Μάρκου Σπυρίδων, Γενικόσ
Γραμματζασ του Διμου,Πρωτόπαπασ Δθμιτριοσ Προϊςτάμενοσ,Στυλιανοποφλου
Φωτεινι, Προϊςταμζνθ Διμου, μζλθ τθσ Επιτροπισ.
Μετά από ςυηιτθςθ, που ζγινε μεταξφ των μελϊν τθσ Επιτροπισ κατζλθξαν
ότι είναι απαραίτθτα τα παρακάτω που κα ζχουν ςτόχο τθν αναχαίτιςθ του
δεφτερου κφματοσ τθσ πανδθμίασ:
- Σφςταςθ ςτουσ πολίτεσ να τθροφν τουσ κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ και
να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Πολιτικισ Προςταςίασ.
- Να φοροφν όλοι μάςκεσ παντοφ μζςα κι ζξω και να τθροφνται οι
αποςτάςεισ.
- Να αποφεφγονται χϊροι ςυνωςτιςμοφ και ςυγχρωτιςμοφ.
- Ολοι οι χϊροι Ακλθςθσ να παραμζνουν κλειςτοί (Γιπεδα, Γυμναςτιρια).
- Να εντακοφν οι προςπάκειεσ, για να γίνει το Κζντρο Υγείασ Μεγάρων
Κζντρο αναφοράσ για εξζταςθ Κορωνοϊοφ.
- Να ςτζλνει ο ΕΟΔΔΥ ςτο Διμο μασ Κινθτζσ μονάδεσ εξζταςθσ Κορωνοϊοφ
Όπωσ ανζφερε ο κ. Καράμπελασ, ςτισ 16 Νοεμβρίου κα επιςκεφκεί τα
Μζγαρα κλιμάκιο του ΕΟΔΤΤ για τεςτ.

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ ομοφώνωσ κεωροφν ότι απαραίτθτα κα
πρζπει να τθροφνται όλα τα μζτρα που ζχουν ανακοινωκεί από τθν
Κυβζρνθςθ.
Η κατάςταςθ γενικώσ ςτθν περιοχι του Διμου Μεγαρζων δείχνει
μία αφξθςθ κρουςμάτων όμωσ είναι ελεγχόμενθ και δεν προκαλεί
ακόμα ιδιαίτερθ ανθςυχία.
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