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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Μζτρα προφφλαξησ – προςταςίασ και οδηγίεσ αντιμετϊπιςησ παθολογικϊν 
 καταςτάςεων από υψηλζσ θερμοκραςίεσ και καφςωνα 

 
Για τα δεδομζνα των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ χϊρασ μασ, ο καφςωνασ 

αποτελεί εποχιακό φαινόμενο, που παρατθρείται κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. 
Το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο ζντονο ςτισ πόλεισ και οι διάφορεσ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ τθσ 
χϊρασ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνεσ για να αντιμετωπίςουν τισ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία 
των πολιτϊν  από τθν εμφάνιςθ υψθλϊν κερμοκραςιϊν και καφςωνα. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων ςυμμετζχει ςτθν ςυνολικι προςπάκεια και μεριμνά εγκαίρωσ 
για τθν οργάνωςθ και διάκεςθ δροςερϊν και κλιματιηόμενων χϊρων για τουσ πολίτεσ που 
ζχουν ανάγκθ (Δθμαρχείο Μεγάρων, Δθμαρχιακό κατάςτθμα Νζασ Περάμου, αίκουςεσ 
ΚΑΠΗ, Κλειςτά Γυμναςτιρια) και φυςικά ακολουκϊντασ τισ ιςχφουςεσ οδθγίεσ για τθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του Κορονοϊοφ ( CoVit 19) και για τθν αποφυγι 
του ςυγχρωτιςμοφ και τθν τιρθςθ των μζτρων ατομικισ προςταςίασ. 

Γενικζσ οδηγίεσ προφφλαξησ: 
-  Παραμονι ςε χϊρουσ που κλιματίηονται, ντφςιμο ελαφρφ και άνετο,  χριςθ 

καπζλου από υλικό, που να επιτρζπει τον αεριςμό του κεφαλιοφ, χριςθ 
μαφρων ι ςκουρόχρωμων γυαλιϊν θλίου με φακοφσ, που προςτατεφουν από 
τθν θλιακι ακτινοβολία, αποφυγι ζκκεςθσ ςτον ιλιο, ιδίωσ για τα βρζφθ και 
τουσ θλικιωμζνουσ, αποφυγι βαριάσ ςωματικισ εργαςίασ, αποφυγι  
πολφωρων ταξιδιϊν με μζςα ςυγκοινωνίασ, που δε διακζτουν κλιματιςμό.   

- Πολλά χλιαρά ντουσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και ελαφριά γεφματα φτωχά 
ςε λιπαρά, με ζμφαςθ ςτθ λιψθ φροφτων και λαχανικϊν και  λιψθ άφκονων 
υγρϊν (νεροφ και χυμϊν φροφτων).   

-  Συνιςτάται ςτα  άτομα που ζχουν διάφορα προβλιματα Υγείασ κακϊσ και ςτα 
παιδιά να αποφεφγουν τθν ζντονθ ςωματικι άςκθςθ, θ οποία μπορεί να 
προκαλζςει ερεκιςμό τθσ αναπνευςτικισ οδοφ και να οδθγιςει ςε 
αναπνευςτικά προβλιματα. 

Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ μποροφν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν 
επικοινωνϊντασ με το Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Υγείασ (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), το ΕΚΑΒ 
και τον Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ) που βρίςκονται ςε 24ωρθ 
επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςτα παρακάτω τθλζφωνα: 

- Ε.Κ.ΕΠ.Υ: 210 6822445 - ΕΚΑΒ: 166 - ΕΟΔΥ: 210 5212000 
-  

 
Εκ  του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δθμοςίων Σχζςεων 

 



 

 


