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Τα μέτρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού

Η Περιφέρεια ενισχύει με αναπνευστήρες τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Ούτε πανικός ούτε εφησυχασμός. Η προσωπική ευθύνη του
καθενός ανάγεται σε συλλογική ευθύνη»
«Ούτε πανικός ούτε εφησυχασμός» είναι το μήνυμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστού προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Μετά
τη συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη αλλά και τη
συνάντηση ενημέρωσης που συγκάλεσε η Περιφέρεια και η ΠΕΔ με τη συμμετοχή των
δημάρχων της Θεσσαλίας, του καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλους της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας Χρ. Χατζηχριστοδούλου και των προέδρων των
τεσσάρων Ιατρικών Συλλόγων της Θεσσαλίας κ.κ. Ντ. Γιαννακόπουλου ( Λάρισας), Γ.
Πέτρου ( Τρικάλων), Αρ. Σπάνια (Καρδίτσας), Ευθ. Τσάμη (Μαγνησίας), ο κ. Αγοραστός
προχώρησε στην ανακοίνωση μέτρων σε τρείς άξονες και δήλωσε: «Βρισκόμαστε μπροστά
σε μια πανδημία με ανυπολόγιστες συνέπειες και δυσκολίες. Οι στιγμές είναι δύσκολες.
Χρειάζεται πειθαρχία και ψυχραιμία. Ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Πάνω απ’ όλα
σημασία έχει αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια θα
ενισχύσει με αναπνευστήρες τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει
λάβει σειρά μέτρων, χωρίς να παραβλέψουμε την επόμενη μέρα. Όταν η πανδημία περάσει
θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό πρόβλημα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι
στη Θεσσαλία να το αντιμετωπίσουμε με σχεδιασμό και στρατηγική. Σήμερα αναδεικνύεται
για ακόμη μια φορά ότι η προσωπική ευθύνη του καθενός ανάγεται σε συλλογική ευθύνη».
Τα μέτρα

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κινούνται σε τρεις άξονες:

Α. Μέτρα λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

1.Αναστολή των δια ζώσης συνεδριάσεων όλων των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας,
δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου από 16/03/2020 , των Επιτροπών Περιβάλλοντος,
Πολιτισμού – Τουρισμού και της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες θα συνεδριάζουν μόνο
για επείγοντα ζητήματα δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη.
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2.Έχουν ανασταλεί και εξακολουθούν να αναστέλλονται όλες οι πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
3.Έχουν ανασταλεί οι συμμετοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις τουριστικές και
επιχειρηματικές εκθέσεις και τις διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Β. Μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών:

1.Ενημέρωση των συμπολιτών μας με κάθε μέσο, όπως εξειδικευμένα φυλλάδια και
αναρτήσεις πληροφοριών και οδηγιών σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας και στις τέσσερις
Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και με εξειδικευμένα μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας της
Περιφέρειας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2.Η Περιφέρεια θα κάνει αποδεκτή την υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλων
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τα οποία απαιτείται η κατάθεσή τους από τους
πολίτες, προκειμένου να μη χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες μας.

3.Αναστέλλεται από 16/03/2020 έως 20/03/2020 η διενέργεια όλων των εξεταστικών
διαδικασιών, όπως της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Μετά
τις 20/03/2020 το μέτρο θα επανεξεταστεί με τα νέα δεδομένα.

4.Καθιερώνεται η τήρηση βιβλίων επισκεπτών που επισκέπτονται όλα τα κτίρια της
Περιφέρειας.

Γ. Απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της υγείας των εργαζομένων της Περιφέρειας:
Άμεση προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής.
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