Δελτίο Τύπου ΕΕΧ ΠΤΠΔΕ σχετικά με τις
εξελίξεις για τον ιό COVID-19
Πάτρα, 13/03/2020
Η Πανελλήνια Μέρα Χημείας (11 Μαρτίου) βρίσκει δυστυχώς τη χώρα μας, αντιμέτωπη με
την πανδημία (όπως έχει και επίσημα πλέον χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας)
από τον Covid-19. Ο ρόλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, μας επιβάλει να τοποθετηθούμε στο
βαθμό που το θέμα άπτεται της θέσης μας, όπως ήδη έχει γίνει (https://www.eex.gr/news/deltiatupou/2406-panellinia-imera-ximeias-2020).
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Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας και καθώς η περιφέρειά μας έχει ήδη πληγεί σε μεγάλο βαθμό θα
θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
 Το Ελληνικό Κράτος και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, θα πρέπει να κάνουν ότι είναι
ανθρωπίνως δυνατό σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι
καλύτερες συνθήκες για τους συνανθρώπους μας που θα χρειαστούν ιατρική βοήθεια.
Κρίνοντας με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψιν τα παραδείγματα
άλλων χωρών που έχουν ήδη πληγεί, περιμένουμε μια πολύ μεγάλη πίεση στο
σύστημα Υγείας της χώρας. Για το λόγο αυτό η ανάγκη για πρόσληψη υγειονομικού
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων είναι μεγαλύτερη από ποτέ και είναι πολύ
σημαντικό ότι το Ελληνικό Κράτος κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.
 Να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των νοσοκομείων της περιοχής με όλες τις απαραίτητες
υποδομές και υλικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και όλες οι ελλείψεις
στις δομές Υγείας είναι θέματα που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα.
 Το Νοσοκομείο «Νοσημάτων Θώρακος» που κάλυπτε σοβαρές και πάγιες ανάγκες
όλης της Δυτικής Ελλάδας θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει για το σκοπό αυτό

(φυσικά εξοπλισμένο με κατάλληλα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό) και
να δώσει ανάσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο ήδη
δέχεται μεγάλη πίεση, η οποία αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα.
 Η δημιουργία εργαστηρίου ανάλυσης-ελέγχου που ξεκινάει τη λειτουργία του αυτές
τις ημέρες και θα ελέγχει ύποπτα κρούσματα στην πόλη της Πάτρας είναι επίσης
κομβικής σημασίας για όλη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.
 Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να συνεχίσει το πολύ σωστό
μέτρο της διακοπής λειτουργίας σχολικών μονάδων για όσο αυτό κριθεί απαραίτητο
και με τη βοήθεια του φορέα μας να εξετάσουμε σε επόμενη φάση το ζήτημα για τη
διδακτέα ύλη των υποψηφίων για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η προστασία των
ηλικιωμένων και των ευαίσθητων ομάδων αυτή τη στιγμή είναι σημαντικότερη από
κάθε άλλο.
 Εφιστούμε την προσοχή στους εργοδότες, τόσο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και
στις δημόσιες υπηρεσίες να αξιοποιήσουν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τις
υπηρεσίες του ιατρού εργασίας για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων
απολύμανσης και τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής. Είναι σημαντικό να γίνουν
ενημερώσεις, για τα ατομικά μέτρα υγιεινής από τους Ιατρούς Εργασίας, αλλά και να
υπάρχουν σε κάθε χώρο εργασίας και σε εμφανή σημεία επαρκή αντισηπτικά υγρά
και όλα τα απαραίτητα υλικά στους κοινόχρηστους χώρους.
 Το Υπουργείο Εργασίας είναι σημαντικό να στηρίξει πραγματικά τους εργαζόμενους
(και ιδιαίτερα τους γονείς εργαζόμενους) στην κρίσιμη αυτή περίοδο.
 Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα ελέγχου στο λιμάνι της Πάτρας μιας και είναι το
πρώτο λιμάνι που συνδέεται άμεσα με τη γειτονική χώρα που πλήττεται όσο καμία
άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του ιού.
Είναι η περίοδος που το Ελληνικό Κράτος πρέπει να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα,
προκειμένου το σύστημα υγείας της χώρας να ανταπεξέλθει. Είναι και ευθύνη όμως όλων μας, να
ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών. Το διακύβευμα είναι η ανθρώπινη ζωή.

