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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΥ

Μια από τις αρμοδιότητες της Κοινότητας Ιωαννιτών είναι η προστασία της δημόσιας
υγείας. Οφείλει να μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να
αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της .

Από την άλλη πλευρά, έργο της ΤΟΜΥ είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης,
αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό
πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Ετσι, η Τοπική Κοινότητα Ιωαννίνων και η 2η ΤΟΜΥ συνεργάζονται ώστε να
πραγματοποιηθούν δράσεις και προγράμματα αγωγής υγείας τα οποία λόγω των νέων
συνθηκών που βιώνουμε με το νέο κορωνοϊό Covid-19, θα αφορούν

1. Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης,

2. τον ορθό τρόπο απολύμανσης των χεριών,
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3. την ορθή χρήση μάσκας από την εφαρμογή της μέχρι και την απόρριψή της ως
μολυσματικό υλικό,

4. καθώς και για τον προληπτικό εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων με το εμβόλιο του
έρπητα ζωστήρα, του πνευμονιόκοκκου και του ιού της γρίπης.

Αρχικώς η ενημέρωση θα αφορά σε εργαζόμενους κλειστών δομών και ευπαθών ομάδων,
όπως δομές του ΚΚΠΠΗ και του ΟΚΠΑΠΑ.

Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή η παράταξη του Θωμά Μπέγκα, «Ενότητα Πολιτών Νέα
Γιάννενα», χαιρετίζει την προσπάθεια, τονίζοντας ότι έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την
πρόταση που η παράταξη έχει ήδη καταθέσει δημόσια για την ανάγκη συνεργασίας της
Δημοτικής Αρχής με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων φορέων
υγείας της περιοχής, στην κατεύθυνση του συντονισμού και της ενημέρωσης της τοπικής
κοινωνίας για την εξέλιξη της πανδημίας.

«Ευελπιστούμε το παράδειγμα της Τοπικής Κοινότητας Ιωαννίνων να αποτελέσει την
αφορμή για να αναληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο δημοτικής αρχής»,
καταλήγει η παράταξη του κ. Μπέγκα.
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