Συνάντηση Αλ. Καχριμάνη με Γ. Καρβέλη
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2020 14:24 -

Με τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ.Ι. Καρβέλη, ο οποίος επισκέφθηκε τα
Ιωάννινα, συνάντηθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με
τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν την ενίσχυση των δομών δημόσιας Υγείας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε εκτενώς τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ για τη μέχρι τώρα
συνδρομή της Περιφέρειας στα Νοσοκομεία της Ηπείρου, αλλά και για τα πρόσθετα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση των δομών τους προκειμένου να ανταποκριθούν σε
περίπτωση αύξησης των εισαγωγών ασθενών.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην καλή
συνεργασία που υπάρχει με τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και τις Διοικήσεις των νοσοκομείων
και για μια ακόμη φορά ζήτησε να τηρούνται αυστηρά τα προληπτικά μέτρα και να
σταματήσει η διάδοση φημών. «Δεν μπορεί κάποιοι να θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα
στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει θέμα. Είδαμε να γίνονται πορείες, καταλήψεις κλπ. Όλα
αυτά προκάλεσαν ζήτημα.Γιατί δυστυχώς δεν τηρούν όλοι τα μέτρα που πρέπει.
Βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Θα έρθει ο καιρός που θα κάνει ο καθένας ό, τι θέλει».
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Από την πλευρά του ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Ι. Καρβέλης, αρχίζοντας τις δηλώσεις του
είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κ. Καχριμάνη για τη συνεργασία που έχουμε σε
όλα τα επίπεδα ανάπτυξης των νοσηλευτικών μονάδων της Ηπείρου. Η βοήθειά του είναι
πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία επωφελούνται οι πολίτες
της Ηπείρου και ειδικότερα το κοινωνικό σύνολο».

Τα rapid test

Τα rapid test που πραγματοποιήθηκαν επί τριήμερο στην πόλη των Ιωαννίνων για τον
εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού, έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. εξήγησε ο
Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν.

Βασική αρχή του Οργανισμού είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ακόμη και κατά τη
διάρκεια προσέλευσης για τη διενέργεια των Rapid test για αυτό και επιλέγονται ανοικτοί
χώροι. Η Περιφέρεια- πρόσθεσε- διέθεσε ένα μικρό χώρο στην είσοδό της, ώστε να
προσέρχονται οι πολίτες και να λαμβάνονται τα δείγματα.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ανέφερε ότι έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένα μέτρα
ελέγχου όσων εισέρχονται στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, γίνεται υποχρεωτικά
θερμομέτρηση, ενώ πρόσθεσε ότι από τα τεστ που έγιναν στους υπαλλήλους της μέχρι
σήμερα δεν εντοπίσθηκε θετικό κρούσμα.

Ωστόσο για προληπτικούς λόγους έχουν τεθεί σε κατ΄ οίκον περιορισμό υπάλληλοι της
Κτηνιατρικής, οι οποίοι είχαν έλθει σε επαφή με εργαζόμενη που είχε προσληφθεί με
οκτάμηνη σύμβαση και η οποία επίσης είχε τεθεί σε καραντίνα, μετά τον εντοπισμό θετικού
κρούσματος στο στενό της συγγενικό περιβάλλον.

Όσον αφορά την εφαρμογή της εγκυκλίου για τηλεργασία μέχρι και του 40% των
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υπαλλήλων, εξήγησε ότι δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν προβλήματα υγείας ή έχουν
στενά τους συγγενικά πρόσωπα με προβλήματα υγείας, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με την
Εγκύκλιο σε καθεστώς τηλεργασίας μπορούν να τεθούν μόνο υπάλληλοι που είναι δυνατόν
να διεκπεραιώσουν από το σπίτι τους υπηρεσιακά θέματα. Βάσει αυτών των αρχών, «κάθε
υπηρεσία ετοιμάζει το πρόγραμμά της», κατέληξε.
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