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Ο Κορωνοϊός και τα
δεδομένα στην ζωή

νέα
μας

Αποκλειστικά κείμενα και ρεπορτάζ για την Επαρχία Φαρσάλων Απαντούν στον “Πρώτο Τύπο” σε “καυτά” ερωτήματα ο Ιατρός και Διευθυντής της ΜΕΘ
Τζάνειου κ. Αθανάσιος Πρεκατές και ο Φαρμακοποιός κ. Δημήτρης Κόκκινος

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ: Στα σύνορα και
Φαρσαλινοί αστυνομικοί,
“Προχωράμε με το ηθικό στα ύψη”
Ένας γιατρός σε κάθε σπίτι με το σύστημα
τηλεϊατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Εσκίογλου: Ο Δήμος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας, είναι η ώρα της ατομικής ευθύνης
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Έκτακτα μέτρα για την

Το Κέντρο Κοινότητας

εξυπηρέτηση των πολιτών

Φαρσάλων για τα έκτακτα

ανακοίνωσε ο

μέτρα του κορωνοϊού

«

δήμος Φαρσάλων

Δ

εδομένης της

ται έκτακτη ανάγκη. Για το

κρίσιμης

λόγο αυτό οι πολίτες θα

συγκυρίας, ο

μπορούν να επικοινωνούν

δήμος Φαρσάλων

με το τηλεφωνικό κέντρο

προχωρά σε δέσμη

του δήμου στον αριθμό

μέτρων στο πλαίσιο των

2491350100 το οποίο θα

ενεργειών προστασίας

λειτουργεί σε όλες τις εργά-

για τον κορωνοϊό, μετά

σιμες ώρες και ημέρες, για

από ευρεία σύσκεψη που

την εξυπηρέτησή τους σε

έλαβε χώρα την Πέμπτη

ότι αφορά το σύνολο των

στην αίθουσα του

δομών του δήμου

δημοτικού συμβουλίου

Φαρσάλων.

παρουσία του δημάρχου

Τονίζεται πως όλα τα προα-

κ. Μάκη Εσκίογλου, των

ναφερθέντα μέτρα λαμβά-

αντιδημάρχων και των

νονται με αποκλειστικό

διευθυντικών στελεχών

γνώμονα την προάσπιση

Κατεπείγοντα Μέτρα
αντιμετώπισης των
αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID –
19 και της ανάγκης
περιορισμού της
διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’
55 11.3.2020)
Το Κέντρο Κοινότητας και
το Παράρτημα Δήμου
Φαρσάλων της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης
– ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ., ανακοινώνει
πως σύμφωνα με την
Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου τις 11
Μαρτίου 2020
«Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID – 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
(ΦΕΚ Α’ 55 11.3.2020
Άρθρο 7) προβλέπονται τα
εξής :
Για το Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα και το Επίδομα
Στέγασης προβλέπεται
παράταση ενός μήνα στην
ισχύ τους. Δηλαδή για τις
περιπτώσεις που απαιτείται
η υποβολή νέας αίτησης
για την καταβολή του επιδόματος κατά το μήνα
Μάρτιο του τρέχοντος

έτους, οι πολίτες μπορούν
να προσέλθουν έως τέλος
Απριλίου.
Όσον αφορά το Επίδομα
Γέννησης αναστέλλονται,
από την 1η Μαρτίου έως
τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, οι προθεσμίες
στις περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών στα
Κέντρα Κοινότητας.
Τέλος, αναβάλλεται μέχρι
τις 31 Μαρτίου 2020 η
συνεδρίαση των υγειονομικών επιτροπών των
Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) (ΦΕΚ
Α’ 55 11.3.2020 Άρθρο 6)
για την εξέταση αιτήσεων
παράτασης αναπηρικών
παροχών σύνταξης. Στις
περιπτώσεις λήξης, μέχρι
την ανωτέρω ημερομηνία,
δικαιώματος σε παροχές
λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των
ΚΕ.Π.Α. Ιατρική κρίση κατ΄
εφαρμογή της διάταξης του
προηγούμενου εδαφίου,
παρατείνεται για τρεις (3)
μήνες η καταβολή της αναπηρικής παροχής.

Κλειστές λόγω κορωνοϊού
όλες οι δομές, οι παιδικές
χαρές και οι χώροι
άθλησης

Σ

ε έκτακτη δια
περιφοράς
συνεδρίαση, το
δημοτικό συμβούλιο
Φαρσάλων αποφάσισε
ομόφωνα την αναστολή
λειτουργίας όλων των
δομών του, στο πλαίσιο
των μέτρων προστασίας
για τον κορωνοϊό.
Μεταξύ άλλων σημειώνεται
πως αναστέλλεται η λειτουργία δομών όπως το
Πολιτιστικό Κέντρο, η
Μουσική Σχολή, τα Κέντρα
Δημιουργικής
Απασχόλησης, οι Παιδικοί
Σταθμοί, το Κλειστό

Γυμναστήριο και το
Δημοτικό Στάδιο.
Επίσης με απόφαση της
δημοτικής αρχής
Φαρσάλων, αναστέλλεται η
λειτουργία όλων των δημοτικών παιδικών χαρών,
καθώς και των εγκαταστάσεων 5Χ5 του δήμου.
Παρακαλούνται οι δημότες
να σεβαστούν την απόφαση συμβάλλοντας στην
εθνική προσπάθεια που
καταβάλλεται για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Για το χρόνο επαναλειτουργίας , θα υπάρξει αντίστοιχη σχετική απόφαση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

των υπηρεσιών του

της δημόσιας υγείας, χωρίς

δήμου.

όμως να διακοπεί η εύρυθ-

Στο πλαίσιο των γενικών

μη λειτουργία των υπηρε-

κατευθύνσεων που έχουν

σιών του δήμου

δοθεί από το Υπουργείο

Φαρσάλων. Δεν χρειάζεται

Υγείας, ο δήμος προτρέπει

πανικός. Είναι απαραίτητο

τους πολίτες να ΜΗΝ επι-

την ώρα τούτη, να δείξουμε

σκέπτονται τις υπηρεσίες

όλοι ψυχραιμία και υψηλό

του δήμου εάν δε συνίστα-

αίσθημα ατομικής ευθύνης.

Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας.

Εκ της Διευθύνσεως

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Éäéïêôçóßá:
ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος
Βόλου 5 Φάρσαλα
τηλ. 24910 26617 / 24910 28018
fax: 24910 26617

Τρίτη 17/3/2020
Ηλιοφάνεια- Θερμοκρασία 1/14c

Τετάρτη 18/3/2020
Ηλιοφάνεια - Θερμοκρασία 3/17c

Πέμπτη 19/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 1/16c

Παρασκευή 20/3/2020
www.protostypos.gr
Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr
Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/18c

Σαββάτο 21/3/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 4/18c

Κυριακή 22/3/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 6/18c

Δευτέρα 23/3/2020
Βροχοπτώσεις, θερμοκρασία 3/13c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ
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Εσκίογλου: Ο δήμος Φαρσάλων έχει λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας, είναι η ώρα της ατομικής ευθύνης

Σ

χαρών, όλων των πολιτιστι-

ως υπεύθυνοι καθοδηγητές

κών και αθλητικών προ-

και των παιδιών τους. Και

γραμμάτων, καθώς και των

κυρίως παρακαλώ τους

προγραμματισμένων εκδη-

ανθρώπους μεγαλύτερης

λώσεων.

ηλικίας κι εκείνους που

Επιπρόσθετα, θέσαμε σε

αντιμετωπίζουν χρόνια προ-

εφαρμογή σχέδιο διαχείρι-

βλήματα υγείας, να ελαχι-

σης της κρίσης προκειμέ-

στοποιήσουν τις μετακινή-

νου οι υπηρεσίες του δήμου

σεις τους, αλλά και τις

να συνεχίσουν απρόσκοπτα

συναναστροφές τους.

τη λειτουργία τους, δίνοντας

Τηρούμε ευλαβικά τις συμ-

ε δήλωσή του με

ων, οι επόμενες εβδομάδες

όμως τη δυνατότητα στους

βουλές των αρμόδιων επι-

αφορμή την

θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες.

πολίτες να εξυπηρετηθούν

στημονικών φορέων και της

έξαρση του

Μετά την απόφαση του

εκ του μακρώθεν, μέσω του

πολιτείας και τους κανόνες

κορωνοϊού και στη χώρα

υπουργείου Παιδείας για το

τηλεφωνικού αριθμού

υγιεινής.

μας, ο δήμαρχος

κλείσιμο των εκπαιδευτικών

2491350100.

Ο κορωνοϊός είναι μία

Φαρσάλων κ. Μάκης

ιδρυμάτων, ως δήμος

Τώρα, σ’ αυτές τις κρίσιμες

μπόρα που θα περάσει. Ας

Εσκίογλου τονίζει τα

Φαρσάλων λάβαμε – και θα

στιγμές, θα μετρήσει περισ-

μην του επιτρέψουμε να

εξής:

συνεχίσουμε να λαμβάνου-

σότερο η ατομική ευθύνη

αφήσει πίσω του πληγές

«Ζούμε πρωτοφανείς συν-

με όταν αυτό κριθεί απαραί-

του καθενός. Γι’ αυτό προ-

που δε θα κλείσουν ποτέ.

θήκες ως χώρα. Η πανδη-

τητο – όλα τα απαραίτητα

τρέπω όλους τους δημότες

Δεν χρειάζεται πανικός,

μία του κορωνοϊού βρίσκε-

μέτρα για την προφύλαξη

να παραμείνουν στα σπίτια

αλλά ευθύνη, σύνεση και

ται στο κατώφλι μας και

της κοινωνίας, όπως η ανα-

τους, στους γονείς να δια-

προσοχή από τον καθέναν

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

στολή λειτουργίας των

φυλάξουν την υγεία τους,

μας.»

της πολιτείας και των αρμό-

ΚΑΠΗ, των αθλητικών

την υγεία των οικείων τους,

διων επιστημονικών φορέ-

δομών, των παιδικών

αλλά και των υπολοίπων,

CMYK
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Σπάνιες εικόνες από το εντελώς άδειο κέντρο των
Φαρσάλων…(Φωτορεπορτάζ)

Ό

λη η χώρα
βρίσκεται σε
“καραντίνα” μετά
τα νέα μέτρα για τον
κορωνοϊό και από το
Σάββατο (14/3) είχαμε
“λουκέτο” σε
καταστήματα εστίασης και
αρχίζουν σιγά σιγά να

μειώνονται οι
συναθροίσεις και όλοι (;;;)
να προσαρμοζόμαστε σε
νέα δεδομένα μειώνοντας
μετακινήσεις και βόλτες.
Υπό κανονικές συνθήκες
στο κέντρο των Φαρσάλων
μεγάλο μέρος του κόσμου
θα απολάμβανε τον καφέ

του, το τσιπουράκι του και
πάει λέγοντας με τις κλασικές ελληνικές συνήθειες
που τόσο μας αρέσουν.
Ωστόσο, μετά τα νέα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης
για τον κορωνοϊό, το κέντρο
θυμίζει έρημο τοπίο.
Όλα τα καφέ και τα κατα-

στήματα εστίασης έχουν
συμμορφωθεί στην απόφαση για προσωρινό λουκέτο,
ενώ το κέντρο των
Φαρσάλων εντελώς άδειο
από κόσμο όπως βλέπεται
στις φωτογραφίες οι οποίες
είναι από το Σάββατο 14/3.

ΚΤΗΜΑ

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας
* Προσιτές τιμές

6947638533
6ο
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Κορωνοϊος: “Παρτάκια” και σκουπίδια στον
Περιφερειακό των Φαρσάλων,
ατομική ευθύνη…αγνοείται

Έναν τεράστιο σκουπιδότοπο θύμιζε το πρωί της
Κυριακής 15/3 ο
Περιφερειακός δρόμος στο
βουνό των Φαρσάλων με
σκουπίδια να βρίσκονται
παντού πεταμένα.
Ο Κορονοϊος δεν φαίνεται
να πτοεί τους νέους κυρίως
Φαρσαλινούς οι οποίοι
είδαν το κλείσιμο των κατα-

στημάτων εστίασης σαν μια
ευκαιρία να σουλατσάρουν
και να συνωστισθούν στον
Περιφερειακό ανά παρέες
από το πρωί έως και το
βράδυ του Σαββάτου.
Μάλλον κάποιοι δείχνουν
ότι το αίσθημα της ατομικής
ευθύνης δεν το έχουν και
ψηλά στις αρχές και τις
αξίες τους.

Σοβαρά τώρα, όταν όλοι οι
ειδικοί ουρλιάζουν, λάβετε
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τα πράγματα είναι
σοβαρά, είναι η ώρα της
ατομικής ευθύνης, αυτό
καταλαβαίνετε;
Ότι τα καταστήματα κλείσανε για πλάκα;
Πιο ντροπιαστικό είναι ότι
δημιουργήθηκαν από νέους

ανθρώπους. Πραγματικά
θλιβερή εικόνα.
*Τις φωτογραφίες δημοσίευσε ο καθηγητής Σπύρος
Μουστάκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
αποτελούν ντροπιαστική
εικόνα για την πόλη.

Μπράβο και συγχαρητήρια, συντοπίτης
μας καθάρισε μεγάλο μέρος του
Περιφερειακού με ιδιωτική πρωτοβουλία

Π

άρα την βροχή

των Φαρσάλων και είδε

σπάθεια μάζεψε αρκετές

και τις δύσκολες

τα σκουπίδια που ήταν

μεγάλες σακούλες σκουπι-

συνθήκες που

αραδιασμένα επέλεξε να

διών.

επικρατούσαν την

πάρει την κατάσταση στα

Τελικά υπάρχει ακόμη σε

Κυριακή στην πόλη των

χέρια του και να

κάποιους υψηλό το αίσθη-

όσο φυσικά και για την

Φαρσάλων ένας ιδιώτης

καθαρίσει όσο ήταν

μα ευθύνης τόσο ατομικής

άδεια δημοσίευσης του

ο οποίος πήγε να αθληθεί

εφικτό βέβαια.

όσο και κοινωνικής.

στον Περιφερειακό δρόμο

Μετά από πολύωρη προ-

Σε ευχαριστούμε φίλε
Χρυσόστομε τόσο για την
υπέροχη πρωτοβουλία σου

φωτογραφικού υλικού.
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Ένας γιατρός σε κάθε σπίτι με το σύστημα τηλεϊατρικής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η

Περιφέρεια
Θεσσαλίας φέρνει
στο σπίτι κάθε
ανθρώπου τον γιατρό,
προσφέροντας δωρεάν
σύστημα τηλειατρικής για
την αντιμετώπιση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Ο Κώστας Αγοραστός
καλεί όλους τους
Θεσσαλούς να κάνουν
πράξη το μήνυμα
«Μένουμε Σπίτι», να
αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις και να
χρησιμοποιήσουν τα
εργαλεία της νέας
τεχνολογίας για να
ζητήσουν άμεσες
συμβουλές και αξιόπιστη
ιατρική καθοδήγηση μέσα
από τη σύστημα Dr Button.
«Δίνουμε στην κοινωνία, ένα
σύγχρονο, «έξυπνο» και
απλό στη χρήση του εργαλείο για να μείνουμε όλοι
σπίτι» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Προ πάντων είναι η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής
και η θωράκιση της δημόσιας
υγείας, χωρίς την εξασφάλιση
των οποίων τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.
Είναι υπέρτατο αγαθό και μη
διαπραγματεύσιμο.
Επιβάλλεται όλες οι δυνάμεις
να στρέξουν προς την ενίσχυσή του.
«Η Ομάδα Διαχείρισης
Κρίσεων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας με την ενεργό και
χρήσιμη συμμετοχή των προέδρων των Ιατρικών
Συλλόγων και σε συνεργασία
με την γαλλική εταιρία ανάπτυξης λογισμικού Dr Button,
που δραστηριοποιείται τους
τελευταίους μήνες στη
Λάρισα απασχολώντας αποκλειστικά Θεσσαλούς επιστή-

μονες, προσφέρει σε αυτή
τη δύσκολη συνθήκη για τη
χώρα ένα εργαλείο χρήσιμο
όσο ποτέ, που φέρνει στον
σπίτι κάθε ανθρώπου τον
γιατρό. Θέλω να ευχαριστήσω» τόνισε ο κ. Αγοραστός
τους προέδρους των
Ιατρικών Συλλόγων και όλους
τους γιατρούς που ανταποκρίθηκαν εθελοντικά σε
πρώτη φάση στο κάλεσμα
της Περιφέρειας και την εταιρία Dr Button που μας παραχωρεί δωρεάν την εφαρμογή.
Επικοινώνησα με τον
Υπουργό Υγείας και τον υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας ώστε να μπορέσει το σύστημα τηλεϊατρικής
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
να ενταχθεί και στο εθνικό
σύστημα υγείας. Όλα πλέον
γίνονται διαδικτυακά. Είμαστε
εδώ για να είμαστε χρήσιμοι,
με «έξυπνες» λύσεις για τη
Θεσσαλία του μέλλοντος»
πρόσθεσε ο Κ. Αγοραστός.
Πώς λειτουργεί το σύστημα τηλεϊατρικής DrButton
Το σύστημα τηλεϊατρικής
κατά του κορωνοϊού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα,
από κινητό τηλέφωνο,
τάμπλετ ή υπολογιστή. Στη
σελίδα drbutton.gr/thessaly ή
από το site της Περιφέρειας
Θεσσαλίας thessaly.gov.gr
κάθε Θεσσαλός πολίτης μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή, να εγγραφεί, και να διαλέξει γιατρό από 4 ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολόγο, πνευμονολόγο, παιδίατρο. Η επικοινωνία είναι
άμεση, βλέπεις τον γιατρό και
σε βλέπει, τον ενημερώνεις
για τυχόν συμπτώματα και
παίρνεις άμεσα και υπεύθυνα
πληροφορίες και καθοδήγη-

ση.
Τα οφέλη
Είναι κρίσιμης σημασίας, για
την αντιμετώπιση της πανδημίας να περιοριστούν οι
άσκοπες μετακινήσεις, τόσο
προς τα Νοσοκομεία όσο και
προς τις δημόσιες υπηρεσίες
τόνισε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός. Με την τηλεϊατρική αναχαιτίζουμε τη διασπορά του ιού, διασφαλίζουμε την υγεία του υγειονομικού προσωπικού που δίνει
τον καλύτερο εαυτό του στην
πρώτη γραμμή της μάχης με
υψηλό κίνδυνο, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αποσυμφορούμε τα Νοσοκομεία,
τα Κέντρα Υγείας και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ,
αποσυμφορούμε την προσέλευση στα ιδιωτικά ιατρεία.
Stephane Billon, πρόεδρος Dr. Button:
«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή
πρέπει να σκεφτούμε τους
ασθενείς και τις οικογένειες
τους. Πρέπει να βοηθήσουμε
τον ελληνικό λαό να αντέξει
αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Δουλέψαμε στη Λάρισα για
την ιατρική του μέλλοντος, με
την ομάδα μου που αποτελείται από Έλληνες επιστήμονες. Η ιατρική του μέλλοντος
είναι σήμερα. Δεν μπορούμε
να περιμένουμε. Πρέπει να
αξιοποιήσουμε τις νέες
τεχνολογίες για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό. Το
μήνυμα είναι ένα: η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Το 80
% των ασθενών δεν γνωρίζει
ότι είναι φορέας του ιου.
Μείνετε σπίτι. Μην πάτε στο
φαρμακείο, μην πάτε στο γιατρό, μην πάτε στο
Νοσοκομείο. Χρησιμοποιήστε
τη νέα τεχνολογία.
Χρησιμοποιήστε το Dr
Button».
Ντ. Γιαννακόπουλος,
Πρόεδρος Ιατρικού
Συλλόγου Λάρισας:

«Και σε αυτό τον επιστημονικό πόλεμο οι γιατροί αλλά και
όλοι οι υγειονομικοί είμαστε
στην πρώτη γραμμή κατά του
ύπουλου εχθρού που ονομάζεται κορωνοϊός ή covid -19.
Με όλους τους κρατικούς
φορείς και ιδιαίτερα με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας και
τον Περιφερειάρχη Κώστα
Αγοραστό ο οποίος από
σήμερα θέτει σε λειτουργία
μαζί την εταιρία DR.
BUTTON μια νέα εφαρμογή
η οποία στοχεύει κυρίως
στην έγκαιρη και έγκυρη
καθοδήγηση των πολιτών
γύρω από την πρόληψη και
διάγνωση του κορωνοϊού.
Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή
ίσως το μοναδικό όπλο κατά
του κορωνοϊού είναι η πρόληψη. Ειδικότητες αιχμής της
παθολογίας, της παιδιατρικής, της πνευμονολογίας και
της γενικής ιατρικής μέσα
από αυτή την εφαρμογή
ουσιαστικά μπαίνουν σε κάθε
οικογένεια της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να
επικοινωνούν με καθεμία
από αυτές τις ειδικότητες
ώστε να μπορούν καθοδηγηθούν για το τι πρέπει να
κάνουν. Η τηλεφωνική γραμμή του ΕΟΔΥ δεν επαρκεί γι
αυτό το στόχο άρα δρούμε
συμπληρωματικά στον
κεντρικό κρατικό τομέα. Θα
πρέπει να γνωρίζουμε όλοι
μας ότι όσο τα περιοριστικά
μέτρα γίνονται πιο ασφυκτικά
τόσο περισσότερο μεγαλώνει
η αναγκαιότητα αυτή της
εφαρμογής. Ευχαριστώ
όλους τους συναδέλφους
που ανταποκρίνονται και
συνεχίζουν και σήμερα να
εγγράφονται στο σύστημα
προκειμένου μαζί με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας να
εξυπηρετήσουμε όλους τους
πολίτες της».
Αρ. Σπάνιας Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου

Καρδίτσας:
«Ζούμε μια πολύ δύσκολη
και πρωτόγνωρη στιγμή. Τα
μέτρα που παίρνονται είναι
δύσκολα και πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειες μας. Σ’
αυτή την προσπάθεια της
κεντρικής πολιτικής σκηνής,
η Περιφέρεια έρχεται να
πρωτοτυπήσει. Θέλω να
ευχαριστήσω τον κ.
Αγοραστό που με την επιμονή του κατάφερε στο σωστό
χρονικό σημείο να φέρει στη
Θεσσαλία μια εφαρμογή η
οποία πραγματικά ταιριάζει
και μπορεί να σώσει πάρα
πολλούς συνανθρώπους
μας. Με την έννοια ότι προσανατολιζόμαστε πλέον σε
διαφορετικές λύσεις. Θέλουμε
τους ανθρώπους στα σπίτια
τους, να είναι άμεσα πληροφορημένοι και να προστατέψουμε τους γιατρούς. Η
εφαρμογή αυτή προστατεύει
και τους συνανθρώπους μας
και τους ασθενείς και τους
γιατρούς».
Γ. Πέτρου, Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου
Τρικάλων
« Εμείς από την πλευρά να
συγχαρούμε την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, τον
Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό
και την εταιρία Dr. Button
που αμέσως προσφέρθηκαν
δωρεάν να μας δώσουν τη
συγκεκριμένη εφαρμογή. Τη
σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα πολύ εύκολα θα τη
διαπιστώσετε τις επόμενες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ
MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

ημέρες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέρφους
που εθελοντικά προσφέρθηκαν να εγγραφούν στην
εφαρμογή και σε δεύτερο
χρόνο θα δούμε πώς αυτή
την εφαρμογή θα μπορέσουμε να την εντάξουμε και στο
εθνικό σύστημα υγείας, στον
ΕΟΠΠΥ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πόλεμο με ένα
εχθρό αόρατο, αλλά πολύ
επικίνδυνο. Γιατί δεν υπάρχει
θεραπεία ούτε εμβόλιο.
Δυνητικά πρέπει να θεωρούμε ότι μπορεί να έρθουμε σε
επαφή με τον ιό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι μεν μικρές
ηλικίες δεν κινδυνεύουν,
όμως η μεγαλύτερες ηλικίες
άνω των 65 χρονών και ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν άμεσα να πάθουν πνευμονία και η έκβαση μπορεί
να είναι πάρα πολύ άσχημη.
Πρέπει να προλάβουμε να
μην γίνουμε Ιταλία.
Εφαρμόζουμε αυστηρά τους
κανόνες του Υπουργείου
Υγείας και του ΕΟΔΥ, δεν το
παίζουμε παλικάρια. Η
εφαρμογή είναι πρωτοποριακή για το επίπεδο της
Θεσσαλίας και γενικότερα της
χώρας μας. Η Περιφέρεια και
η εταιρία είναι αξιοθαύμαστες
που αμέσως προσφέρθηκαν
να την εφαρμόσουν και οι
ιατρικοί σύλλογοι αμέσως τη
στηρίξαμε».
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Λίγα λόγια για τους κορονοϊούς

Γραφει:
Δημήτριος Κόκκινος
Απόφοιτος Τμήματος
ΒιοχημείαςΒιοτεχνολογίας,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Απόφοιτος Τμήματος
Φαρμακευτικής,Πανεπιστη
μίου Urbino CarloBo of
Italy.
ι κορονοιοι
αποτελούν μία
ευρεία κατηγορία
ιών, οι οποίοι στον
άνθρωπο στοχεύουν το
ανώτερο και κατώτερο
αναπνευστικό σύστημα
προκαλώντας συνήθως
ήπια νόσο που μοιάζει με
το κοινό κρυολόγημα.
Υπάρχουν τέσσερις βασικές
κατηγορίες κορονοϊών, γνωστές ως (A),(B),(Γ),(Δ).Οι
ανθρώπινοι κορωνοϊοί εντοπίστηκαν για πρώτη φορά
στα μέσα της δεκαετίας του
1960.
Οι επτά κορωνοϊοί που
μπορούν να μολύνουν
τους ανθρώπους είναι:
Οι πιο συνήθεις ανθρώπινοι κορονοϊοί
229Ε (άλφα κορονοϊός)
NL63 (άλφα κορονοϊός)
ΟΟ43 (βήτα κορονοϊός)
HKU1 (βήτα κορονοϊός)
MERS-CoV (ο βήτα κορωνοϊός που προκαλεί το
Αναπνευστικό Σύνδρομο
Μέσης Ανατολής, πιο γνωστό
από τα αρχικά του στα αγγλικά, MERS)
SARS-CoV (ο βήτα κορωνοϊός που προκαλεί το Σοβαρό
Οξύ Αναπνευστικό
Σύνδρομο, ή πιο γνωστό από
τα αρχικά του στα αγγλικά,
SARS)
2019 Novel Coronavirus (ο
νέος κορωνοϊός που ξεκίνησε
από την Κίνα και είναι γνωστός και ως 2019-nCoV)
Οι άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο συνήθως μολύνονται
από τους ανθρώπινους
κορωνοϊούς 229Ε, NL63,
OC43 και HKU1.
Για την επιστημονική λοιπόν
κοινότητα η οικογένεια των
κορονοιών δεν είναι κατι καινούριο καθώς και οι κίνδυνοι.
Οι κορωνοϊοί έχουν πάρει το
όνομά τους από είδη πρωτεινών που σαν κορώνα περιβάλλουν την επιφάνεια του
ιού και χρησιμεύουν για την
προσκόλλησή τους στους
ιστούς και την είσοδό τους
μέσα στα κύτταρα. Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί (Human
Corona-Virus – HCoVs) για
πολλά χρόνια θεωρούνταν
ως αβλαβή, όχι σημαντικά
παθογόνα για τον άνθρωπο
που προκαλούσαν το «κοινό
κρυολόγημα» σε κατά τα
άλλα υγιή άτομα.
Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια επιθετικά στελέχη ανθρώπινων κορονοϊών αναδύθηκαν μετά από μεταλλάξεις ή
θανατηφόρους ανασυνδυασμούς ιών που προσβάλλουν

Ο

διαφορετικά είδη ζώων σε
συνθήκες στενής συναναστροφής με αυτά στις
ανθρώπινες κοινότητες (πχ
SARS, MERS).
Ο νέος κορωνοϊός CoViD19
Στις 12 Δεκεμβρίου του 2019,
ένας θανατηφόρος και άκρως
μολυσματικός ιός αναπνευστικού συνδρόμου, με την
ονομασία κοροναϊός (COVID19) κάνει την εμφάνισή του
και αρχίζει να εξαπλώνεται
ταχέως στην πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, την
Κίνα, χωρίς να αποκλείεται η
πιθανότητα μετάδοσής του
σε διεθνές επίπεδο.
Ένα λοιπόν τρομακτικό ταξίδι,με οδυνηρές,για τον
παγκόσμιο ανθρώπινο πληθυσμό, συνέπειες
ξεκινά,χωρίς κανείς να μπορεί με σιγουριά να γνωρίζει
ποια θα είναι η κατάληξη του!
Η παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα λοιπόν έρχεται ,όχι
για πρώτη φορά, αντιμέτωπη
με έναν ιό με ισχυρή μεταδοτικότητα σε όλο το ηλικιακό
φάσμα,κυρίως όμως σε ηλικίες άνω των 40 ετών, ενώ
σε ηλικίες άνω των 60 ετών
και σε άτομα με επιβαρυμένο
ιατρικό ιστορικό ή σε ομάδες
υψηλού κινδύνου (άτομα με
καρδιολογικά,αναπνευστικά
προβλήματα
,διαβητικούς,καρκινοπαθείς
κτλ.) μπορεί να προκαλέσει
ιογενή πνευμονία με δυσάρεστες συνέπειες για τους
ασθενείς.
Ο νέος κορωνοϊός CoViD-19
μεταδίδεται πολύ εύκολα από
άνθρωπο σε άνθρωπο με την
αναπνευστική οδό (μεγάλα
σταγονίδια βήχα, φτέρνισμα,
άμεση επαφή με μολυσμένες
εκκρίσεις του αναπνευστικού).
Η λοίμωξη ξεκινά με ήπια
συμπτώματα κοινού κρυολογήματος (βήχα, μυαλγίες,
κόπωση) και εξελίσσεται με
υψηλό πυρετό, αναπνευστική
δυσχέρεια και δύσπνοια.
Σε ηλικιωμένα άτομα η λοίμωξη είναι βαρύτερη. Ο
μέσος χρόνος επώασης είναι
περίπου 5-7 ημέρες και ο
ανώτερος 14 ημέρες.
O ιος μεταδίδεται και κατά τη
διάρκεια του χρόνου επωάσεως, πριν δηλαδή εμφανιστούν τα συμπτώματα, γεγονός που δυσχεραίνει την
αποτελεσματικότητα ελέγχου
της διασποράς. Η μετάδοση
αφορά κυρίως σε άτομα που
έχουν στενή επαφή, όπως
μέλη της ίδιας οικογένειας, σε
συνωστισμό, εργαζόμενους
σε υγειονομικές μονάδες. Δεν
υπάρχουν ενδείξεις για αερογενή μετάδοση με μικρά
σωματίδια αέρα σε μεγάλες
αποστάσεις. Η απόσταση για
τη μετάδοση είναι περίπου 1
με 2 μέτρα, όσο μακριά
δηλαδή μπορεί να φτάσουν
μεγάλα σωματίδια με τον

βήχα ή το φτέρνισμα.
Μετάδοση γίνεται και με τα
χέρια που ίσως έχουν μολυνθεί με άμεση ή έμμεση
επαφή από εκκρίσεις ή μολυσμένες επιφάνειες εφόσον
δεν λαμβάνονται σωστές
προφυλάξεις. Το τοπίο ως
προς τον χρόνο επιβίωσης
του ιού CoViD-19 σε επιφάνειες είναι ακόμη θωλό. Γι’
αυτό και ένα βασικό μέτρο
προφύλαξης και αποφυγής
της λοίμωξης είναι η χρήση
προφυλακτικής μάσκας,
σωστό πλύσιμο των χεριών
και τήρηση των βασικών
κανόνων υγιεινής.
Μέχρι σήμερα
Σε παγκόσμιο επίπεδο και
μετά από σχεδόν 3 μήνες
από την εμφάνιση του νέου
κορονοιού, 92 χώρες έχουν
χτυπηθεί από τον ιό, ενώ
πάνω από 3500 άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους.
Πάνω 100000 έχουν μολυνθεί, αριθμός που κατά την
προσωπική μου γνώμη είναι
αρκετά μεγαλύτερος,αλλά δεν
μπορεί να υπολογιστεί με
ακρίβεια και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων
που ίσως νοσούν αλλά δεν
έχουν υποβληθεί στα τεστ
ελέγχου από τους ειδικούς.
Ο ιός έχει φθάσει και στην
Ελλάδα με επιβεβαιωμένο
αριθμό κρουσμάτων μέχρι
στιγμής τα 228 και τους 4
θανάτους συμπολιτών μας.
Αριθμός που αναμφίβολα
αναμένεται να αλλάξει προς
τα πάνω όσο αφορά την
μεταδοτικότητα.
Αντιμετώπιση του προβλήματος
Έχει καταστεί σαφές λόγο
της συμπεριφοράς του ιού
και του τρόπου μετάδοσης
του ότι, το σημαντικότερο
όπλο μέχρι στιγμής που διαθέτουμε στην φαρέτρα μας
είναι, και πρέπει να γίνει
απόλυτα κατανοητό προς
κάθε πολίτη η ατομική υγιεινή
και ο περιορισμός του συγχρωτισμού έτσι ώστε αν δεν
μπορεί να διακοπεί ο ρυθμός
μετάδοσης του ιού,τουλάχιστον να μειωθεί η ταχύτητα.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι
μιλάμε για έναν ιό με βαθμό
μεταδοτικότητας που αγγίζει
το 1:3.
Κάθε δηλαδή μολυσμένο
άτομο μολύνει κατά μέσο όρο
3 άτομα γύρω του.Γίνεται λοιπόν σαφής και επιτακτική η
ανάγκη για τήρηση κανόνων
υγιεινής και και μείωσης επαφών!
Αναλυτικότερα:
• Διατηρήστε αποστάσεις,
τουλάχιστον 1 μέτρου, από
εσάς και τους άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό.
Γιατί; Όταν κάποιος νοσεί
από λοίμωξη του αναπνευστικού, όπως με 2019-nCoV,
βήχει ή φτερνίζεται και παράγει μικρο-σταγονίδια τα οποία
περιέχουν τον ιό. Εάν είστε
πολύ κοντά, μπορεί να
εισπνεύσετε τον ιό.
• Αποφύγετε να αγγίζετε τη
μύτη, το στόμα και τα μάτια
σας.
Γιατί; Τα χέρια αγγίζουν πολλές επιφάνειες που μπορεί
να είναι μολυσμένες με τον
ιό.
Εάν αγγίξετε τα μάτια,το
στόμα ή τη μύτη σας, μπορεί
να μεταφέρετε τον ιό από την
επιφάνεια στον εαυτό σας.
• Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή

δυσκολία στην αναπνοή,
αναζητήστε άμεσα ιατρική
βοήθεια. Ενημερώστε τον
θεράποντα ιατρό σας εάν
έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό
ή εάν έχετε έρθει σε επαφή
με άτομα που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, τα οποία
παρουσιάζουν αναπνευστικά
συμπτώματα.
Γιατί; Όποτε έχετε πυρετό,
βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια το
συντομότερο δυνατό, καθώς
μπορεί να πάσχετε από αναπνευστική λοίμωξη ή πιο
σοβαρή νόσο.
Η εμφάνιση αναπνευστικών
συμπτωμάτων μαζί με πυρετό μπορεί να οφείλεται σε
διάφορες αιτίες και, αναλόγως του ιστορικού ταξιδιού
σας και των συνθηκών, ο
2019-nCoV μπορεί να είναι
μία από αυτές.
• Εάν έχετε ήπια συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης
και δεν έχετε ταξιδέψει στο
εξωτερικό, μείνετε σπίτι μέχρι
την ανάρρωση σας, τηρώντας όλους τους κανόνες
προσωπικής υγιεινής.
Θα πρέπει να φοράω
μάσκα;
Η χρήση ιατρικής μάσκας
μπορεί να βοηθήσει στον
έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων αναπνευστικών
νοσημάτων.
Ωστόσο, η χρήση μάσκας
από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία και θα
πρέπει να συνδυάζεται με τη
λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η
σωστή υγιεινή των χεριών και
η αποφυγή στενών επαφών.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, η χρήση
μάσκας συνιστάται σε άτομα
που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή
φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με
ήπια συμπτώματα και υποψία λοίμωξης με 2019-nCoV
ή σε άτομα που φροντίζουν
ασθενείς για τους οποίους
υπάρχει η υποψία λοίμωξης
με 2019-nCoV.
Ποιος μπορεί να μολυνθεί
από τον ιό;
Οι άνθρωποι που ζουν ή
ταξιδεύουν σε περιοχή όπου
κυκλοφορεί ο ιός 2019-nCoV
ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης.
Οι επαγγελματίες υγείας που
έρχονται σε επαφή με ασθενείς με 2019-nCoV, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο
μετάδοσης, και θα πρέπει να
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων.
Για περισσότερες επικαιροποιημένες πληροφορίες,
όσον αφορά τις περιοχές που
καταγράφεται συνεχιζόμενη
κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:https://www.ecdc.europa
.eu/en/geographicaldistribution-2019-ncov-cases
Ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο
εμφάνισης σοβαρής νόσου;
Ηλικιωμένοι και άτομα με
υποκείμενα νοσήματα όπως
είναι ο σακχαρώδης διαβήτης
και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου.
Πόσο καιρό επιβιώνει ο ιός
στις επιφάνειες;

Δεν είναι γνωστό πόσο χρονικό διάστημα ο 2019-nCoV
μπορεί να επιβιώσει στις επιφάνειες, ωστόσο σύμφωνα
με τα τελευταία δεδομένα, ο
καινούργιος κορωνοϊός μπορεί να επιβιώσει μερικές
ώρες.
Η χρήση απλών αντισηπτικών διαλυμάτων είναι αρκετή
για την καταστροφή του ιού
στις επιφάνειες.
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα συμπτώματα που
προκαλεί ο 2019-nCoV, ο
ιός της γρίπης και το κοινό
κρυολόγημα;
Τα άτομα που νοσούν από
2019-nCoV, ιό της γρίπης ή
ιούς που προκαλούν το κοινό
κρυολόγημα, συνήθως αναπτύσσουν αναπνευστικά
συμπτώματα, όπως είναι ο
πυρετός, ο βήχας και η
καταρροή.
Διαφορετικοί ιοί μπορεί να
προκαλέσουν παρόμοια
συμπτώματα.
Λόγω των ομοιοτήτων των
συμπτωμάτων, η διάγνωση
της νόσου πραγματοποιείται
μόνο μέσω εργαστηριακών
εξετάσεων.
Μπορεί ο 2019-nCoV να
μεταδοθεί από άτομο που
δεν εμφανίζει συμπτώματα;
Με βάση πρόσφατες αναφορές η μετάδοση του 2019nCoV είναι πιθανή από
άτομα που έχουν μολυνθεί
από τον ιό, αλλά δεν εμφανίζουν ακόμα σοβαρά συμπτώματα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα,
υπεύθυνα για την εξάπλωση
του ιού είναι κυρίως τα άτομα
που εμφανίζουν συμπτώματα.
Είναι τα αντιβιοτικά αποτελεσματικά στην πρόληψη
και τον έλεγχο της εξάπλωσης του 2019-nCoV;
Όχι, τα αντιβιοτικά δεν δρουν
κατά των ιών.
Υπάρχουν συγκεκριμένα
φάρμακα για τον 2019nCoV;
Όχι. Τα άτομα που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, θα
πρέπει να λαμβάνουν μέτρα
ανακούφισης των συμπτωμάτων.
Άτομα με σοβαρή συμπτωματολογία χρειάζονται περαιτέρω υποστηρικτική φροντίδα.
ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
Με απλά και ξεκάθαρα λόγια,
μιλάμε για έναν ιό που έχει
ισχυρή μεταδοτικότητα.Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι πολλά
άτομα κινδυνεύουν να νοσήσουν οι ίδιοι και να μολύνουν
άτομα του περιβάλλοντος
τους.
Σε νεαρές ηλικίες με ισχυρό
ανοσοποιητικό σύστημα αυτό
δεν αποτελεί άμεσο πρόβλημα για τους ίδιους, αφού
σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα ο ιός δεν έχει μεγάλη
θνησιμότητα σε άτομα νεαρής ηλικίας.Και κάπου εδώ
εντοπίζεται και το σοβαρότερο πρόβλημα, καθώς ο ιός
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος σε
μεγαλύτερες ηλικίες όπου οι
άμυνες του οργανισμού είναι
περισσότερο εκτεθειμένες και
λόγο ηλικίας αλλά και συναφών νοσημάτων!
Η θνησιμότητα είναι σχεδόν
συγκρίσιμη με εκείνη της κοινής γρίπης.
Οι περισσότεροι ασθενείς
έχουν ελαφρά συμπτώματα
προτού ακολουθήσει πλήρης

θεραπεία.
Πώς δικαιολογείται, λοιπόν, μια τόσο μεγάλη
παγκόσμια κινητοποίηση;
Ο κορωνοϊός είναι πιο επιθετικός από την κοινή γρίπη σε
ό,τι αφορά τη θνησιμότητα.
«Η θνησιμότητα από τον
κορωνοϊό COVID-19 είναι
2%-3%, ενώ της κοινής γρίπης είναι λιγότερο από 1%.
Βεβαίως, ο κορωνοϊός έχει
θνησιμότητα πολύ χαμηλότερη από τον SARS, που ήταν
10%-12%, αλλά από την
άλλη πλευρά είναι πολύ
περισσότερο κολλητικός από
τον SARS.
Συμπερασματικά, αν λάβουμε υπ’όψιν το βαθμό μεταδοτικότητας,τον χρόνο επώασης του ιού σε συνάρτηση με
τη θνησιμότητα και το ηλικιακό φάσμα επικινδυνότητας
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:
H όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραμονή στο σπίτι.
Αποφεύγουμε τις άσκοπες
μετακινήσεις.
Ένα άτομο κάθε οικογένειας
αναλαμβάνει σε σύντομο
χρόνο να διεκπαιρεώνει τις
εξωτερικές υποθέσεις κάθε
σπιτιού.
Αποφεύγουμε τις επαφές και
το χρόνο παραμονής μας σε
χώρους με ηλικιωμένα άτομα
ή με άτομα που γνωρίζουμε
ότι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Δεν μένουμε σε χώρους με
συγχρωτισμό και τηρούμε
αποστάσεις ασφαλείας.
Πρέπει να γίνει κατανοητό και
ιδιαίτερα στις κλειστές κοινωνίες όπου πολλές φορές
παρατηρούνται και φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού,
ότι υπεύθυνη στάση είναι η
ανάληψη ατομικής ευθύνης
και συλλογικού ενδιαφέροντος για την πρόληψη.
Είναι αδιανόητο γονείς να
επιτρέπουν στα παιδιά τους
να συγχρωτίζονται σε κλειστούς κυρίως χώρους,προσπερνώντας τις οδηγίες του
Κράτους και των ειδικών.
Είναι αδιανόητο να μένουμε
σπίτι για προφύλαξη,αλλά να
μαζευόμαστε 10 άτομα στον
ίδιο χώρο.
Είναι ατομική ευθύνη όλων
μας να δείξουμε τη δέουσα
προσοχή!
Ο καθένας μας πρέπει να
σεβαστεί πάνω από όλα τον
εαυτό του και τον συμπολίτη
του!Αν κράτη όπως η Κίνα
κατάφεραν και περιόρισαν
τον ιό το πέτυχαν γιατί οι κοινωνίες τους έχουν στο DNA
τους την πειθαρχία και την
υπακοή στους νόμους.
Η κοινωνία μας ως βαθιά
δημοκρατική θεωρώ ότι έχει
και την ωριμότητα και την
πυγμή να αντεπεξέλθει στην
κρίσιμη αυτή κατάσταση και
στις δοκιμασίες που όλοι
καλούμαστε ατομικά και συλλογικά να ξεπεράσουμε.
Ο φαρμακοποιός του πάγκου
δίνοντας καθημερινή μάχη
,μέσα σε όλες τις δυσκολίες
του κλάδου με τις ελλείψεις
σε φάρμακα, και το δύσκολο
εργασιακό του περιβάλλον
είναι έτοιμος να συμβάλει και
αυτός αποδεικνύοντας για
ακόμη μια φορά τον σημαντικό του ρόλο στον τομέα της
πρωτοβάθμιας φροντίδας!
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
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Φάρσαλα: Αντισηπτικά τζελ, γάντια και οδηγίες πρόληψης

Ό

σο περνάνε οι

όλων μας.

μέρες όλο και

Στην Επαρχία Φαρσάλων

περισσότερος

δεν υπάρχει επιχείρηση και

κόσμος δείχνει να

οικεία που να μην έχει προ-

εναρμονίζεται με τα νέα

μηθευτεί τα απαραίτητα, με

δεδομένα που έχει φέρει

αντισηπτικά τζελ και

ο κορωνοϊός στις ζωές

σαπούνια να δεσπόζουν

παντού.

Επίσης οι φαρμακοποιοί

γάντια στις διανομές καφέ

Επίσης σε πολλά καταστή-

Αρκετά καταστήματα με τα

φοράνε μάσκα και γάντια

και φαγητού.

ματα υπάρχουν οδηγίες

Φαρμακεία κατά κύριο λόγο

και αποφεύγεται ο συνωστι-

Ενώ ήδη κάποια καταστή-

κολλημένες σε αφισές προς

έχουν προμηθευτεί ειδικά

σμός μέσα στον χώρο του

ματα έχουν ξεκινήσει και

τους πελάτες με τον τρόπο

πλέξιγκας παρόμοια με

φαρμακείου.

ειδικές απολυμάνσεις με

που πρέπει να εισέρχονται

αυτά των τραπεζών ώστε

Όλοι οι υπάλληλοι των

στόχο την καλύτερη δυνατή

στον χώρο και τους κανόνες

να υπάρχει η απαραίτητη

καταστημάτων διανομής

πρόληψη, προσωπικού και

που πρέπει να τηρούνται

απόσταση.

τροφίμων χρησιμοποιούν

πελατών.

ευλαβικά από όλους μας.

Στα σύνορα και Φαρσαλινοί αστυνομικοί, “Προχωράμε με το
ηθικό στα ύψη” τονίζουν στον “Πρώτο Τύπο”

Τ

ο τελευταίο
διάστημα η καρδία
όλων των ένοπλων
δυνάμεων της χώρας
χτυπά στα
ελληνοτουρκικά σύνορα
του Έβρου και στον
τρόπο διαφύλαξης τους.
Ανάμεσα σε όλους όσους
έχουν σπεύσει από όλα τα
σώματα ενόπλων δυνάμεων της χώρας για την
φύλαξη των συνόρων τόσο
στις Καστανιές αλλά και

σχεδόν κατά μήκος όλου
του ποταμού, στον Έβρο,
βρίσκονται τις τελευταίες
ημέρες αρκετοί αστυνομικοί
του Α.Τ. Φαρσάλων, οι
οποίοι επιτηρούν με περιπολίες τα ελληνικά σύνορα
βοηθώντας τον ελληνικό
στρατό (τον οποίο υπηρετούν επίσης Φαρσαλινοί)
συνεχίζοντας να αποτρέπουν τις προσπάθειες
παράνομης εισόδου στην
χώρα μας.

Ο “Πρώτος Τύπος” συνομίλησε με Φαρσαλινούς
αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονται στις Καστανιές και
μας τόνισαν συγκεκριμένα
ότι “η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί πλήρως, τα σύνορα είναι επανδρωμένα σε
όλο το μήκος τους, τόσο τα
χερσαία, όσο και τα υδάτινα
σύνορα.
Όσοι προσπάθησαν να
εισβάλλουν στην χώρα,
κυρίως στις αρχές, είτε έγι-

ναν αντιληπτοί πριν ξεκινήσουν την εισβολή τους και
επέστρεψαν, είτε τους
συνέλαβαν οι Ελληνικές
αρχές και τους επαναπροώθησαν.
Το ηθικό είναι στα ύψη
υπάρχει πάρα πολύ καλή
οργάνωση και πολύ καλή
συνεργασία του Στρατού και
της Αστυνομίας.”
Ενώ αναφορικά με τον
τρόπο αντιμετώπισης από
τους κατοίκους των περιοχών μας τόνισαν τα εξής:
“Ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει από την αρχή, μας
βοηθούν σε ότι χρειαζόμαστε σε όλους τους τομείς.
Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και τους ευχαριστούμε όλους για την μεγάλη βοήθειά τους.”
Στην φωτογραφία βλέπετε τους αστυνομικούς
από το Α.Τ. Φαρσάλων
κ.κ. Δήμο Συρόπουλο,
Δημήτρη Αγγελακόπουλο
και Γιώργο Λιάμα.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Ο συντοπίτη μας Ιατρός και ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ στη ΜΕΘ
Τζανειου, Πρεκατές Αθανάσιος προειδοποιεί:

“Είμαστε σε “πόλεμο” με τον Κορωνοϊό”

Κείμενο του συντοπίτη
μας Ιατρού
Πνευμονολόγου –
Φυματιολόγου, Διευθυντή
στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας στο Τζάνειο
Νοσοκομείο, κ.
Αθανασίου Πρεκατέ
ίμαι γιατρός και
διευθυντής στη
ΜΕΘ Τζανείου.
Νομίζω ότι μπορώ να πω
δυο λόγια με όσο το
δυνατόν πιο απλό τρόπο,
στηριζόμενος σε
βιβλιογραφικά δεδομένα
από περιοδικά διεθνούς
φήμης πλήρως
αναγνωρισμένα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η: ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ
ΟΛΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1Η: ΝΑΙ,
ΓΙΑΤΙ;
Α. Ο ιός είναι πολύ μεταδοτικός, πολύ περισσότερο
της κοινής γρίπης.
Β. Έχει περίοδο επωάσεως
συνήθως έως 7 ημέρες, με
μέσο όρο τις 4 ημέρες
(NEJM 2020 FEB), αλλά
μερικοί αναφέρουν μέχρι
και 14 ημέρες.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η: ΤΙ ΣΗΜΑΙ-

Ε

ΝΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΕΩΣ:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2Η: Σημαίνει
ότι ο ασθενής μπορεί να
μεταδίδει τον ιό χωρίς να
έχει συμπτώματα και επειδή
είναι πολύ μεταδοτικός διασπείρεται γρήγορα, χωρίς
να το καταλάβουμε, δηλαδή
ο ασθενής μπορεί να μεταδίδει τον ιό μέχρι 2 βδομάδες, δηλαδή να τον έχει
μέσα του και ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ.
Εκεί έγκειται όλη η πρόληψη για αυτό όλοι φωνάζουν
μείνετε σπίτια και μην βγαίνετε έξω.
Ο καθένας μπορεί να πει
ΕΓΩ θα βγω και αν πεθάνω
οκ; Ναι αλλά δεν είναι έτσι.
Εσύ αν θέλεις να πεθάνεις
οκ, αλλά θα εχει μεταδώσει
τον ιό σε πολλούς άλλους
και οι ΑΛΛΟΙ ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ.
Δυνητικά μπορεί όλοι να
έχουμε τον ιό και να τον
μεταδίδουμε για αυτό όχι
επαφές, αν είναι δυνατόν
ελαχιστότατες.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η: ΚΑΠΟΙΟΙ
ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗΝ
ΓΡΙΠΗ, ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ
Γιατί τα στατιστικά δεδομέ-

να παρακάτων είναι από
την Κίνα και έχουν δημοσιευθεί σε εγκυρότατα ξενόγλωσσα Ιατρικά περιοδικά.
Α) Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΕΙΝΑΙ 7-18
ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
(Li 2019, )
Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΙΝΑΙ 1.4%,
που σημαίνει αναλογικά
θα πεθάνουν 1400 ανά
100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
(ΝΕJM FEB 2020)!!!
Καταλαβαίνεται τι σημαίνει
αυτό; Η διαφορά είναι τεράστια, γιατί αν νοσήσουν
π.χ. 50.000 άνθρωποι στην
Ελλάδα, τότε θα πεθάνουν
1.4 x 500 = 700 άτομα από
τον ΚΟΡΟΝΟΙΟ, ενώ από
την γρίπη το πολύ 9 άτομα!
Δηλαδή στις Ελληνικές
ΜΕΘ που πεθαίνουν ΑΠΟ
ΓΡΙΠΗ κάθε χρόνο κατά
μ.ο. περίπου από 100-200
άτομα, καταλαβαίνετε πόσο
αντιστοιχεί σε ΚΟΡΟΝΟΙΟ.
Επειδή δε αυτά τα άτομα τα
περισσότερα, αν όχι όλα θα
νοσηλευτούν στην ΜΕΘ και
επειδή η θνητότητα στη
ΜΕΘ αυτών των ασθενών
με τον κορονοίο είναι περίπου 22% στην Κίνα (Guan
nejm 2020 FEB) αν ισχύσουν τα ανωτέρω νούμερα
ίσως θα χρειαστούν και για
την Ελλάδα γύρω στις
3.150 κλίνες στις ΜΕΘ!
Όπως καταλαβαίνεται εξωπραγματικά νούμερα για να
αντέξει το σύστημα υγείας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η: ΠΟΣΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ

ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ
1 ΩΣ 3 ΜΕΤΡΑ. ΣΠΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΣ 4 ΜΕΤΡΑ
Για αυτό καλοί μου άνθρωποι, ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,
μην πάτε στα νοσοκομεία
με την παραμικρή ενόχληση.
Αν έχετε βήχα ή πυρετό
πάρτε τον ΕΟΔΥ ή τον γιατρό σας.
Συνήθως θα σας πουν ΝΑ
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Έχουμε έναν “πόλεμο”, δεν
θέλω να σας τρομοκρατήσω αλλά να σας ενημερώσω, αυτά είναι στοιχεία στηριζόμενα σε σοβαρότατες
επιστημονικές μελέτες από
την Κίνα.
Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο
μέγας αυτός Στρατηλάτης
νικούσε στις μάχες, γιατί
μάθαινε πολύ καλά τον
εχθρό, τις αδυναμίες και τα
πλεονεκτήματά του.
Επομένως όσο καλύτερα
γνωρίσουμε τον εχθρό, που
σε αυτή την περίπτωση
είναι ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ, τόσο
λιγότεροι θα πεθάνουν.
Εύχομαι το καλύτερο για
την χώρα μας.
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
ΕΛΠΙΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΟΥΜΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΛΑ ΝΑ ΠΑΝΕ
ΚΑΛΑ
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Την λέξη ψυχραιμία την ξεχάσαμε;

Α

νοίγεις
τηλεόραση,
ραδιόφωνα,
εφημερίδες, sites όλων
των ειδών (Πολιτικά,
Κοινωνικά, Αθλητικά) και
παντού μα παντού θα
δεις, θα ακούσεις ή θα
διαβάσεις για τα δυο
θέματα που είναι τα
“καυτά” της

επικαιρότητας, Κορονοϊός
και η κατάσταση στα
σύνορα του Έβρου.
Το να βρεθείς στην πλατεία,
στο καφενείο, στον δρόμο,
στην γειτονιά και να συζητήσεις αυτά που ακούς είναι
το αμέσως επόμενο βήμα,
όπως πάντα συνέβαινε,
συμβαίνει και θα συμβαίνει
για όλα τα θέματα που μας

απασχολούν.
Από εκείνο το σημείο μέχρι
όμως το κακόφημο “κουτσομπολίο” υπάρχει μια
“λεπτή κλωστή” που πολλοί
το τελευταίο διάστημα την
έχουν ξεπεράσει.
Μιλώντας για την Επαρχία
Φαρσάλων (γιατί πρώτα
πρέπει να μιλήσουμε για τα
του οίκου μας) αρχικά θα
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
ότι όλες οι αναβολές ή τα
μέτρα που έχουν ληφθεί
έχουν να κάνουν ξεκάθαρα
με την πρόληψη και μόνο.
Δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην
Επαρχία,ενώ ένα κρούσμα
υπάρχει (για την ώρα) στον
Νομό Λάρισας.
Η πρόληψη που ο καθένας
μας πρέπει να λαμβάνει

ατομικά όλο αυτό το διάστημα και όχι μόνο έχει γίνει
πιο μαζική και εκεί τελειώνει
η ιστορία.
Οι μοναδικοί εκατό τοις
εκατό αρμόδιοι για να μας
ενημερώσουν για κρούσματα είναι τα νοσοκομεία και
μόνο αυτά και μέχρι στιγμής
τα κρούσματα επίσημα
στην Επαρχία είναι ζερό,
μηδέν.
Βέβαια επειδή οι φήμες διαδίδονται πιο γρήγορα και
από το φως πόσο μάλλον
σε μια κλειστή κοινωνία έτσι
και εδώ δεν άργησαν να
“οργιάσουν” οι φήμες ότι
υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού τοπικά που συνδέθηκαν με επισκέψεις
Φαρσαλινών στο εξωτερικό
(σ.σ. με τα αυτιά μου άκου-

Πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού στη
Λάρισα ο Βουλευτής Χρ. Κέλλας
Κέλλας.
Ο κ. Κέλλας είχε δέκατα
από την προηγούμενη
Πέμπτη και επισκέφθηκε
την κλινική λοιμωδών του
Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου στη Λάρισα,
όπου μετά και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων που βγήκαν
βρέθηκε θετικός στον ιό.
Σε ανάρτησή του σε μέσο
κοινωνικής δικτύωσης τόνισε:
«Μετά από ήπια συμπτώ-

Π

ρώτο κρούσμα
κορωνοϊού στη
Λάρισα είναι ο
βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Χρήστος

ματα – χαμηλό πυρετό –
εξετάστηκα για τον κορωνοϊό και βρέθηκα θετικός
στον #covid_19. Παραμένω
στο σπίτι μου, υπακούοντας στις οδηγίες των επιστημόνων. Χωρίς πανικό,
με αισιοδοξία, πίστη και
ελπίδα, θα το περάσουμε κι
αυτό και θα βγούμε νικητές!
#Μένουμε_σπίτι»

Γ

σα για 3 έως και 10 κρούσματα και μάλιστα επιβεβαιωμένα κιόλας) και μάλιστα
υπήρχε απορία γιατί δεν τα
γράφουμε και δεν τα λέμε.
Αδέρφια είναι κακό να γίνεται “στόχος” ο οποιοσδήποτε συνάνθρωπος μας σε μια
τόσο σοβαρή στιγμή που
ποτέ δεν ξέρουμε σε ποιανού την “πόρτα” θα φτάσει
και όταν μετά βρεθούμε σε
αυτή την θέση θα νιώσουμε
κάπως άβολα δεν νομίζετε;
Επίσης αναφορικά με την
ενημέρωση ένα πράγμα
μόνο:
Fake news, clickbalt και ο,τι
άλλο βάλει ο ανθρώπινος
νους κυκλοφορούσε,
,κυκλοφορεί και θα κυκλοφορεί πάντα στην δημοσιογραφία.

Το τελευταίο διάστημα
όμως έχει πάρει “φωτιά” σε
έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο σε κανάλια, ραδιόφωνα και πάει λέγοντας.
Στον βωμό της “ταχύτητας”
κάποιοι ξεχνάνε την διασταύρωση και στον βωμό
της εφήμερης επιτυχίας τον
σεβασμό στον αναγνώστη,
ακροατή, τηλεθεατή κλπ.
Κάποιοι μάλλον δεν έχουν
καταλάβει την ρήση: “Η
πένα είναι πιο δυνατή από
το ξίφος.”
Ψυχραιμία λοιπόν και ας
μην “τρώμε αμάσητο” το
οτιδήποτε “σερβίρεται” στα
αυτιά και τα μάτια μας.
Ψυχραιμία και ορθή λογική…
Άλκης Σούρλας

Κουρέτας: Σε 10-12 μήνες το
εμβόλιο για τον κορωνοϊό

ια ακόμη μια φορά ο
καθηγητής του
τμήματος Βιοχημείας
και Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δημήτρης Κουρέτας
ενημερώνει μέσω του
προσωπικού του
λογαριασμού στο facebook
για τις εξελίξεις αναφορικά
για τον κορωνοϊό.
Αναφέρει ότι την Δευτέρα 16/3
ξεκίνησαν οι κλινικές δοκιμές
και σε 10-12 μήνες θα έχουμε
εμβόλιο.
“Ρωτατε συνεχεια για τα εμβο-

λια. ΟΙ συγχρονες τεχνολογιες
πλατφορμες εμβολιων επιταχυνουν πολυ την δημιουργια
εμβολιων και μαλιστα πολλες
και μικρες βιοτεχνολογικες εταιρειες νεων ερευνητων εχουν
μπει στην κουρσα στην Αμερικη
κυριως αλλα και Ευρωπη.
Σημερα αρχισε η πρωτη κλινικη
μελετη σε ανθρωπους στην
Αμερικη. Τα εμβολια θα βγουν
περιπου ταυτοχρονα σε 10-12
μηνες το ταχυτερο απο σημερα.
Θα απευθυνονται ομως σε ηλικιωμενους και ατομα που δουλευουν στο συστημα υγειας

που κινδυνευουν καθε μερα τη
ζωη τους. ΟΙ αλλοι μετα σε
λιγους μηνες . Δεν θα υπαρχει
εμβολιο για ολους αμεσως.
Η γυναικα μου και η κορη μου
εργαζονται ως μαχιμοι γιατροι
στο δημοσιο συστημα υγειας
και τους στελνω και απο δω την
αγαπη μου. Ξερω οτι κινδυνευουν και πρεπει να αντεξουν
ολοι οσοι δουλευουν στα νοσοκομεια. Και πρεπει και να τους
βοηθαμε και μεις υπακουοντας
ΑΠΟΛΥΤΑ στις οδηγιες του
ΕΟΔΥ”

Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου η διαδικασία διόρθωσης τετραγωνικών ακινήτων

ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α

πό το Δήμο

δημότες που δεν έχουν

Φαρσάλων

διευθετήσει τις σχετικές

γίνεται γνωστό

υποθέσεις τους, εφόσον

ότι με απόφαση του

δεν μπορούν να κάνουν

Υπουργείου Εσωτερικών

χρήση της ηλεκτρονικής

παρατείνεται μέχρι τις 30

πλατφόρμας που είναι σε

Ιουνίου 2020 ο χρόνος

λειτουργία, να μεταθέσουν

κατάθεσης αιτήσεων στην

την επίσκεψή τους στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα

αρμόδια υπηρεσία, σε

για τη διόρθωση των

χρόνο που θα είναι πρό-

τετραγωνικών, αναφορικά

σφορος σε σχέση με τα

με τα ακίνητα για τα

μέτρα που λαμβάνονται και

οποία στο παρελθόν δεν

τις οδηγίες που δίνονται

είχαν υποβληθεί επαρκείς

από την κυβέρνηση για την

δηλώσεις.

προάσπιση της δημόσιας

Με αφορμή την παραπάνω

υγείας, λόγω της έξαρσης

εξέλιξη, ο Δήμος

του κορωνοϊού.

Φαρσάλων προτρέπει τους
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Θέμα: Υποχρεωτική και καθολική
αναστολή λειτουργίας όλων των
εμπορικών καταστημάτων ζητά η ΕΣΕΕ

Τ

α δεδομένα με την
εξάπλωση του ιού
στην χώρα μας
αλλάζουν διαρκώς και
καθημερινά υπάρχουν
νέα μέτρα τα όποια όπως
φαίνεται θα συνεχιστούν
και μετά την αναστολή
λειτουργίας των
καταστημάτων εστίασης
αναμένεται άμεσα και το
κλείσιμο όλων των
εμπορικών καταστημάτων
πλην φυσικά
φαρμακείων, πρατήριων
καυσίμων και σούπερ
μάρκετ.
Η ΕΣΕΕ σε συνεργασία
με όλους τους τοπικούς
Εμπορικούς Συλλόγους
έστειλε επίσημη ανακοίνωση στα αρμόδια
Υπουργεία:
Αναλυτικά:
Κύριοι Υπουργοί,
Η ΕΣΕΕ, από την πρώτη
στιγμή που ξέσπασε και
στη χώρα μας η εξελισσόμενη πανδημία, στηρίζει με
όλους τους τρόπους την
τεράστια προσπάθεια της
Πολιτείας για τον περιορισμό των μετακινήσεων και
την παραμονή όλων των

πολιτών στα σπίτια τους.
Ωστόσο, ενώ τα κρούσματα
του κορωνοϊού αυξάνονται
πλέον με γεωμετρική πρόοδο, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το «μένουμε
σπίτι» για κάποιο λόγο δεν
ισχύει για τους μεμονωμένους εμπόρους, τους εργαζόμενους και τις οικογένειές
τους.
Για την μεγάλη πλειονότητα
του εμπορικού κόσμου της
χώρας η συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεών
μας εμπεριέχει πολλούς
κινδύνους. Με την είσοδο
και παρουσία των πελατών
στα καταστήματα, ακόμα
και σε μικρό αριθμό, ο
νόμος των πιθανοτήτων για
τη μετάδοση του ιού είναι
πλέον κατά της υγείας των
εμπόρων, των εργαζομένων, των ίδιων των καταναλωτών και κατ’ επέκταση
του κοινωνικού συνόλου.
Καθημερινά λαμβάνουμε
πιεστικά μηνύματα από την
πλειοψηφία των Εμπορικών
Συλλόγων από όλη την
Ελλάδα που ζητούν πλέον
την συνολική αναστολή της
λειτουργίας των εμπορικών

καταστημάτων. Ήδη πολλοί
επιχειρηματίες, αυτοβούλως, αποφασίζουν να προχωρήσουν στο κλείσιμο των
καταστημάτων τους. Είναι
επομένως η ώρα αυτό να
γίνει συνολικά με κρατική
απόφαση, όπως ακριβώς
έχει γίνει στην Ιταλία και
στην Ισπανία, με την εξαίρεση των καταστημάτων
τροφίμων, των σούπερ
μάρκετ και των φαρμακείων.
Εφόσον η αναστολή λειτουργίας εφαρμοστεί υποχρεωτικά και με καθολικό
τρόπο, θα προστατευτεί
ουσιαστικά η δημόσια υγεία
και δεν θα δημιουργηθούν
περαιτέρω προβλήματα
στις εμπορικές επιχειρήσεις. Φυσικά, η απόφαση
πρέπει να συνοδεύεται από
αντίστοιχα υποστηρικτικά
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αυτών.
Η ΕΣΕΕ παραμένει πάντοτε
στην διάθεσή σας στο ζήτημα της αντιμετώπισης της
επιδημίας του κορωνοϊού
και των επιπτώσεων που
ήδη αυτή προκαλεί στην
αγορά και στην κοινωνία.
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Ευχαριστούμε όλους εσάς που
είστε στην πρώτη “γραμμή”!!!

Ό

λοι μας σε αυτές
τις στιγμές
οφείλουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ και
ένα από καρδίας
κουράγιο και δύναμη σε
όλους όσους είναι στην
πρώτη “γραμμή” και
προσπαθούν κάτω από

δύσκολες συνθήκες και
με κίνδυνο της υγείας
τους να μεριμνήσουν για
το πιο σημαντικό αγαθό
όλων μας, την ΥΓΕΙΑ.
Επίσης μετά τα νέο δεδομένα που έχουν προκύψει με
την έξαρση του κορονοϊού
στην χώρα μας, οι συμπολί-

τες μας συρρέουν ανά
χιλιάδες στα σούπερ μάρκετ και στα μίνι μάρκετ
ώστε να προμηθευτούν τα
απαραίτητα (τρόφιμα, είδη
καθαριότητας και υγιεινής,
χαρτικά κ.α.).
Το προσωπικό όλων των
καταστημάτων, σούπερ
μάρκετ, φούρνων, ζαχαροπλαστείων κ.α., αλλά και
καταστημάτων που δουλεύουν ως take away και
delivery ώστε όλοι μας να
συνεχίσουμε να ζούμε με
κανονικούς ρυθμούς τις
ζωές μας, μικρών και μεγάλων δίνει τον καλύτερο
εαυτό του κάτω από δύσκολες συνθήκες με τον μεγάλο όγκο του κόσμου, τον
φόβο του ιού και όλα τα
υπόλοιπα, με σκοπό την
καλύτερη εξυπηρέτηση
όλων μας, θέτοντας ενδεχομένως ακόμη και σε κίνδυνο την υγεία τους.
Οφείλουμε όλοι να είμαστε
πιο ελαστικοί, να δείξουμε
κατανόηση και να τους
ευχαριστήσουμε για την
μεγάλη αυτή προσπάθειά
τους σε αυτές τις στιγμές.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Στο Δήμαρχο Φαρσάλων ο
Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας Νικόλαος Ντίτορας

Τ

ο Δήμαρχο
Φαρσάλων κ.
Ιορδάνη Εσκίογλου
επισκέφτηκε την Πέμπτη
5 Μαρτίου 2020 ο
Συντονιστής
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας –
ΣτερεάςΕλλάδας
Νικόλαος Ντίτορας.

Επίκεντρο της συνάντησης
αποτέλεσαν θέματα που
απασχολούν το Δήμο
Φαρσάλων, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της
Αποκεντρωμένης.
Ειδικότερα συζητήθηκε η
αντιμετώπιση του προβλήματος της ύδρευσης στον
Δήμο Φαρσάλων, καθώς

Απολύμανση στο δημαρχείο Φαρσάλων

Τ

ο Σαββατοκύριακο
πραγματοποιήθηκ
ε απολύμανση σε

όλους τους
κοινόχρηστους χώρους
και τα γραφεία του
δημαρχείου, επί της οδού

υπάρχει οξυμένο πρόβλημα
ποιότητας νερού. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο
της κατασκευής των δύο
φραγμάτων και του ενός
διυλιστηρίου μαζί με τους
αγωγούς ύδρευσης και
άρδευσης, το οποίο θα
ενταχθεί σε νέο Πρόγραμμα
έργων του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Στη συνάντηση η οποία
πραγματοποιήθηκε σε πολύ
καλό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, παρευρέθησαν επίσης οι αντιδήμαρχοι Σοφία
Χατζηπλή, Νικόλαος
Γκατζόγιας, και Δέσποινα
Συροπούλου – Μπιρσίμη.

Πατρόκλου 3, από ειδικό
συνεργείο ως μέτρο
προφύλαξης για την
διασπορά και εξάπλωση
του.
Επίσης, τέθηκε σε ισχύ
σχέδιο διαχείρισης της κρίσης προκειμένου οι υπηρεσίες του δήμου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, δίνοντας
όμως τη δυνατότητα στους
πολίτες να εξυπηρετηθούν
εκ του μακρόθεν, μέσω του
τηλεφωνικού αριθμού
2491350100.

Βεβήλωσαν το άγαλμα του Αχιλλέα
στην Πλατεία Δημαρχείου

«

Θύμα» βεβήλωσης
από αγνώστους
έπεσε το άγαλμα του

τος μπλε την επιγραφή
“ΑΧΙΛΛΕΥΣ” που υπάρχει
στην μπροστινή όψη του
αγάλματος.
Ο δήμος Φαρσάλων, έχει
λάβει γνώση για το συγκεκριμένο περιστατικό και
μάλιστα προσδιόρισε ότι
προκλήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή.
Για την μέριμνα και την
αποκατάσταση του οι αρμόδιοι έχουν έρθει σε επικοινωνία με τον γλύπτη του
αγάλματος για τον καθαρισμό της μπογιάς, έτσι ώστε
να μην προκληθεί η παραμικρή ζημιά στο μνημείο,
που δεσπόζει από το καλοκαίρι του 2013 στο συγκεκριμένο σημείο.
ιστορικού Αχιλλέα το
οποίο δεσπόζει και
ομορφαίνει την πλατεία

Δημαρχείου.
Συγκεκριμένα άγνωστοι
έβαψαν με μπογιά χρώμα-

CMYK

Τοπικά Νέα

Τρίτη 17 Μαρτίου

Βγήκαν στα μπαλκόνια και οι Φαρσαλινοί για
να χειροκροτήσουν γιατρούς και νοσηλευτές

μάχη κατά του κορονοϊού.
Στα βήματα της Ισπανίας
βάδισε το βράδυ της
Κυριακής όλη η Ελλάδα.
Στις 21.00 οι πολίτες κλήθηκαν να βγουν στα μπαλκόνια τους και να χειροκροτήσουν την υπεράνθρωπη

“ Ανυπότακτος” στους νόμους,
σουλατσάρει στο κέντρο…

Α

νυπότακτος ο
όμορφος σκύλος
της φωτογραφίας
ο οποίος αψήφησε
καραντίνα και σκληρά
μέτρα και επέλεξε να

κάνει την βόλτα του στο
άδειο κέντρο των
Φαρσάλων.
Άλλωστε λένε με όποιον
“δάσκαλο καθίσεις, τέτοια
γράμματα θα μάθεις” και αν

Τ

α συνεργεία καθαρισμού του Δήμου

νοσηλευτών στην Ελλάδα,

Α

τους για να να

στο κάλεσμα οι

χειροκροτήσουν την

πολίτες και της

υπεράνθρωπη

Επαρχίας Φαρσάλων και
βγήκαν στα μπαλκόνια

προσπάθεια των γιατρών
και των νοσηλευτών στη

πάρουμε από το αφεντικό
του συγκεκριμένου γλυκύτατου σκύλου πρέπει να είναι
γενικά “αγύριστο κεφάλι”…

Συνεργεία του Δήμου
καθάρισαν τον Περιφερειακό

προσπάθεια γιατρών και

νταποκρίθηκαν
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Φαρσάλων ολο-

για τον περιορισμό της εξά-

κλήρωσαν τον καθαρισμό

πλωσης του νέου κορονοϊ-

του Περιφερειακού δρό-

ού.

μου το πρωί της Δευτέρας

*Φωτογραφίες από την κ.

16/3 από τα σκουπίδια τα

Δέσποινα Συροπούλου

οποία υπήρχαν κατά
μήκος του δρόμου και
στα πεζούλια.
Να υπενθυμίσουμε ότι
κάποιοι προφανώς μην
καταλαβαίνοντας την σοβαρότητα της καταστάσης όχι
μόνο μαζεύτηκαν ανά
παρέες στον Περιφερειακό
αλλά φεύγοντας άφησαν
πίσω τους έναν πραγματικό
σκουπιδότοπο.
Ένας συμπολίτης μας το
απόγευμα της Κυριακής με
δική του πρωτοβουλία
μάζεψε όσα περισσότερα
ήταν εφικτό και μπορούσε.
Ενώ την Δευτέρα το πρωί
το συνεργείο του Δήμου
καθάρισε εντελώς τον
Περιφερειακό από τα σκουπίδια.

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr
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Αγγελίες
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο
συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

Καραμίχου.

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

2107510538.
Κινητό: 6932660809

οδού 28ης Οκτωβρίου δίπλα στη

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Τιμή Προσιτή.

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

ΔΕΗ.

Πληροφορίες Ταστεμίρογλου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Γεώργιος : 6951866000

6976886563

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Πληροφορίες στο τηλ. :
6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό
Λαμίας.
Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

6949038535
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χωράφια 10 – 15

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Το κατάστημα εστία-

στρέμματα για εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών.
Ενοίκιο από 150 ευρώ ανά

εργασία.

Αγορά από 1.500 ευρώ ανά

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

Πληροφορίες εντός του καταστή-

στρέμμα.

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

ματος από 11:00 έως 13:00

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια,

νιο.

(Λαρίσης 58)

τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλόνι,

Θέρμανση Πετρέλαιο.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον

τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή

23102, 6938749948

Πληροφορίες στο τηλ. :
6955980502.

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη
και Κανάρη γωνία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

6942200185

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ
Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην
Κτηνιατρείο Θεοχάρη.
Πληροφορίες στα τηλ:
6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου
από κριθάρι.
Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά
μέσο όρο το κάθε δέμα).
Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 Βάιος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρκετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα

ψωμιέρα.

δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,

Πληροφορίες στο τηλ.:

χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-

6939018026

νούργιο επί της οδού Υπερείδου

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

8 στα Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

νίας : 6949423081

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα
Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

6936719862

τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό
Λαρίσης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

κεντρικό σημείο της πόλης των

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6972800764. κ. Γιώργος

Τηλ.2491024240
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Φασόλια για
σπόρο. Great nortern ποικιλία
Τηλ Επικοινωνίας: 6972894826
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία 65
τ.μ. ριζικά ανακαινισμένη ακρι-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο 800
τ.μ. με αποθήκη η οποία ηλεκτροδοτείται στην οδό
Ανωχωρίου 49 στα Φάρσαλα.
Τιμή Συζητήσιμη
Τηλ. Επικοινωνίας: 6971955687

και 6977070987
βώς κάτω από τον Πύργο
Προς ενημέρωση του αναγνωστικού μας κοινού, από αύριο
17/3/2020 τα δρομολόγια ΦΑΡΣΑΛΑ - ΛΑΡΙΣΑ και
ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ και μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ως εξής:
ΦΑΡΣΑΛΑ - ΛΑΡΙΣΑ
06:45, 09:00,13:0021:30
ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
06:45,12:00,15:00, 20:30
Επίσης, μέχρι και την Παρασκευή δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια για Λαμία.
Πρακτορείο Φαρσάλων ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ
Ο Σταθμός ΚΤΕΛ Φαρσάλων ενημερώνει το επιβατικό κοινό που
χρησιμοποιεί την γραμμή των ΚΤΕΛ Τρικάλων – Καρδίτσας –
Βόλου (μέσω Φαρσάλων) για την τροποποίηση των δρομολογίων από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, λόγω Κορονοϊού μέχρι
νεωτέρας.
Συγκεκριμένα:
Φάρσαλα Καρδίτσα – Τρίκαλα 11:50 και 15:50
Φάρσαλα – Βόλος 12:45 και 16:15
Υπηρεσία delivery από τα τυροκομικά Ζαχαρή
Αγαπητοί πελάτες, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας
του Cov-19 και σεβόμενοι τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας,
σας ενημερώνουμε τα εξής:
•Από 14/3 έως νεότερης ανακοίνωσης, το κατάστημα μας θα είναι
ανοιχτά ως έχει για την εξυπηρέτηση σας.
•Για την υγεία όλων μας, δεν θα πρέπει να συνωστίζονται στο χώρο
πάνω από 2-3 άτομα.
•Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα μπορείτε να καλείτε & στα
τηλέφωνα του καταστήματος για να προμηθευτείτε τα προϊόντα στον
χώρο σας.
Τηλ. 2491025091, 2491024029, 2491025029, 2491026029,
6976673961, 6972223223.

Η εταιρία Projectcity ζητά προσωπικό για
εξωτερικές εργασίες.
Πληροφοριες: 24910 28018
Υπόψιν: κ. Κώστας

17/3:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:
Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012
18/3:Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση:

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Πατρόκλου 11 Τηλ: 24910-22225
19/3:Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης
& Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183
20/3:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28
Τηλ: 24910-24455 / 24910-22416

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
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Τηλ: 24910-22321
22/3:Καρακοντάκη Μαρία Δ/νση: Αχιλλέως & Ρ.
Φεραίου Τηλ: 24910-23023
23/3:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:
24910-22501

Για πληροφορίες στο τηλ.

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454

σης LA FRESH, στα Φάρσαλα

συζητήσιμη.

21/3:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση: Kαναδά

Τιμή συζητησίμη.

δική του θέση στάθμευσης.

1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

1992 στο κέντρο των Φαρσάλων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Διαμπερές με πολύ φωτισμό και

στρέμμα.

1ου ορόφου 125 τ.μ. , κατασκευής

ΛΑΜΙΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

80τ.μ. για γενική χρήση επι της

επί της οδού Βόλου.

ζητά μια κοπέλα για μόνιμη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία

10:45(ΤΡ-ΠΕ)
12:20
ΣΑΒΒΑΤΟ
05:15
12:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
12:20

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ -

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30

Πληροφορίες: 6944323505,

Πλήρως Επιπλωμένη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
10:15
13:30 (ΤΡ-ΠΕ)
15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:15

6934130811

Λαού).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

πλησίον εγκαταστάσεις

21:00

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6945875344

των επί της οδού Λαρίσης , (

22:00

Πατρόκλου.

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

Αθλητικά
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Κορωνοϊός: Ποιες είναι οι
ευπαθείς ομάδες – Πώς
μπορούν να προστατευθούν

Η

λικιωμένοι και
άτομα με
σακχαρώδη
διαβήτη και
καρδιαγγειακά νοσήματα,
χρόνια αναπνευστικά,
κακοήθειες,
ανοσοκατασταλμένοί
είναι περισσότερο
ευάλωτοι.
Βάσει των μέχρι τώρα επιστημονικών δεδομένων, η
σοβαρή νόσηση αφορά
κυρίως σε ασθενείς ηλικίας
άνω των 50 –
Τα περισσότερα θύματα
είναι άνω των 60 ετών και
είχαν άλλα συνυπάρχοντα
προβλήματα υγείας
Συνεχίζεται η επέλαση του
νέου κορωνοϊού 2019-nCoV
στη χώρα μας. Το υπουργείο Υγείας και η αρμόδια
επιτροπή των λοιμωξιολόγων καλούν τις ευπαθείς
ομάδες να μείνουν σπίτι,
καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση το προσεχές
διάστημα.

Ποια άτομα ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες
Ηλικιωμένοι και τα άτομα με
υποκείμενα
νοσήματα
(όπως σακχαρώδη διαβήτη
και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνια αναπνευστικά
νοσήματα, κακοήθειες, ανοσοκατασταλμένοι)
είναι
περισσότερο ευάλωτοι να
νοσήσουν σοβαρά, εφόσον
προσβληθούν από τον νέο
κορωνοϊό. Βάσει των μέχρι
τώρα επιστημονικών δεδομένων, η σοβαρή νόσηση
αφορά κυρίως σε ασθενείς
ηλικίας μεγαλύτερης των 50
ετών, ενώ τα περισσότερα
θύματα είναι άνω των 60
ετών και είχαν άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας, όμως υπήρξε και η περίπτωση θανάτου ενός νεαρού υγιούς ατόμου.
Τι να κάνουν οι ευπαθείς
ομάδες για να προστατευθούν;
Για τις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτε-

ρα αναγκαία η συστηματική
εφαρμογή όλων των μέτρων
για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του
νέου κορωνοϊού, με έμφαση
στα ακόλουθα:
– Αποφυγή επαφής με
άτομα με συμπτωματολογία
λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος.
– Αποφυγή όλων των μη
απαραίτητων ταξιδιών, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες
με επιβεβαιωμένη μετάδοση
του ιού στην κοινότητα.
– Εφαρμογή της υγιεινής
των χεριών και αποφυγή
επαφής των χεριών με το
πρόσωπο (μάτια, μύτη,
στόμα).
– Συμμόρφωση στη χρόνια
φαρμακευτική αγωγή που
ενδεχομένως λαμβάνουν και
στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.
– Αποφυγή χώρων συγχρωτισμού και εκδηλώσεων
εκτός αν είναι απαραίτητο.
– Άμεση επικοινωνία με τον
θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και
ιατρική αξιολόγηση.
– Αποφυγή επισκέψεων σε
νοσηλευόμενους ασθενείς.
– Αποφυγή επισκέψεων σε
χώρους υπηρεσιών υγείας
χωρίς σοβαρό λόγο.
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Τεστ για κορωνοϊό: Πότε το κάνω,
πού γίνεται, πόσο κοστίζει
λη, ο χρόνος διενέργειας
αρκετός -χρειάζεται 3-4
ώρες ώστε να φανεί το
αποτέλεσμα- και επίσης
επειδή δεν μπορούν να
γίνουν πολλά τεστ ταυτόχρονα, με βάση και τους
νόμους της αγοράς το
ποσό αυξάνει.

Σ

Παράλληλα πέρα από τα
αντιδραστήρια, για μια
μονάδα ιδιωτικής υγείας
υπάρχει και κόστος άλλων
υλικών και δη αυτών που
χρειάζονται για την ατομική
προστασία του γιατρού και
του προσωπικού, αλλά και
την απολύμανση του
χώρου, το κόστος αυξάνει
κατακόρυφα. Μάλιστα για
πολλά από αυτά τα υλικά
όπως για μάσκες έχει διαπιστωθεί σημαντική έλλειψη.
Το τεστ αφορά μια νέα υπηρεσία η οποία δεν έχει
κοστολογηθεί επίσημα από
το Ελληνικό Κράτος. Ο
λόγος αυτή τη στιγμή είναι
απλός: δε χρειάζεται κανείς
να τρέχει για να κάνει τεστ.
Αν υπάρχει υποψία για
κρούσμα απευθύνεται στον
ΕΟΔΥ (τηλέφωνο 1135) ή
σε γιατρό και ακολουθεί τις
συστάσεις του. Μάλιστα θα
έλεγε κάνεις πως το υψηλό
κόστος μπορεί να λειτουργήσει και ως αποτρεπτικός
παράγοντας. Δεν χρειάζεται
το τεστ για περιπτώσεις με
ήπια συμπτώματα.
Παράλληλα δεν ειναι παράλογο μαζί με αυτό το τεστ
να γίνεται και της γρίπης
καθώς τα συμπτώματα σε
μεγάλο βαθμό είναι κοινά.

εξακολουθούν να εντοπίζο-

ε οργανωμένες
ιδιωτικές κλινικές
και εργαστήρια με
ειδικούς χώρους
απομόνωσης μπορεί να
γίνει το τεστ. Ποιο είναι το
κόστος.
Η βασική οδηγία του ΕΟΔΥ
προς όλους μας είναι να
μην υπάρχει πανικός και να
μην προσφεύγουμε να
κάνουμε τεστ για κορονοϊό.
Παρολ’ αυτά δεν είναι λίγοι
εκείνοι οι οποίοι πλήρωσαν
από την τσέπη τους περί τα
300 ευρώ για τις σχετικές
εξετάσεις. Το ποσό φαίνεται
εξωφρενικό και φυσικά
εμπεριέχει μεγάλο περιθώριο κέρδους, όμως όχι αδικαιολόγητα.
Το τεστ ακόμη αν κάποιος
επιλέξει να το κάνει επειδή
του το σύστησε ο γιατρός
του, σε κάποιο ιδιωτικό
εργαστήριο, θα πρέπει αν
γίνεται είτε σε δομή υγείας
που διαθέτει χώρο απομόνωσης είτε να ληφθεί δείγμα κατ’ οίκον.
Ήδη μεγάλες κλινικές (γνωστοί όμιλοι με εκατοντάδες
κλίνες) έχουν δημιουργήσει
και αυξάνουν τέτοιους ειδικούς χώρους.
Όσον αφορά σε δημόσια

υπουργείου Υγείας,

νται στην Αθήνα ενώ έχουν

Πως θα γίνεται η συνταγογράφηση στο Κ.Υ. Φαρσάλων

Σωτήρης Τσιόδρας, ενώ

μέχρι τώρα ελεγχθεί περισ-

οι νεκροί είναι τέσσερις.

σότερα από 4.320 εργαστη-

σύμφωνα με ενημέρωση

Σύμφωνα με τον κ.

ριακά δείγματα.

την Δευτέρα του

Τσιόδρα, υπήρχουν 21 νέα

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα

κορωνοϊού στην Ελλάδα

κρούσματα. Αυτή τη στιγμή

επιβεβαιωμένα κρούσματα

σύμφωνα με τον νεότερο

νοσηλεύονται 65 ασθενείς,

ξεπέρασαν τις 175 χιλιάδες

απολογισμό που

οι 9 είναι διασωληνωμένοι,

και οι θάνατοι είναι 6.700,

ανακοίνωσε ο

σε νοσοκομεία της Αθήνας,

σημείωσε ο λοιμωξιολόγος.

λοιμωξιολόγος και

της Θεσσαλονίκης και της

.

εκπρόσωπος του

Πάτρας.

Φαρσάλων, κ.Γεώργιος
Νεχωρίτης, από σήμερα
(16/03) θα μπορούν να τηλεφωνούν στο Κέντρο Υγείας
(τηλ. κέντρο 2491350000),
δίνοντας το ΑΜΚΑ στο γιατρό
και εκείνος βλέποντας το
ιστορικό του ασθενή, θα
συνταγογραφεί αφήνοντας το
απαραίτητο έγγραφο σε προκαθορισμένο χώρο (κατόπιν
συνεννόησης) στο νοσοκομείο ώστε να το παίρνουν οι
πολίτες, χωρίς ουρές.

Στα 352 τα κρούσματα – 21 νέα κρούσματα
Παράλληλα, 10 άνθρωποι
έχουν πάρει εξιτήριο από
τα νοσοκομεία. Ακόμη, τα
51 από τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα είναι απροσδιόριστα.
Τα περισσότερα κρούσματα

Σ

τα 352 ανέρχονται
συνολικά τα
κρούσματα

«Καθαρίστε τα κινητά σας»,
προειδοποιεί ο Σωτήρης Τσιόδρας

Τ

ον «κώδωνα του
κινδύνου» που
διατρέχουμε από
τον κορωνοϊό εξαιτίας
των κινητών τηλεφώνων
αλλά και των επιφανειών
κρούει ο λοιμωξιλόγος
Σωτήρης Τσιόδρας.
Ο κ. Τσιόδρας μοιράστηκε
στο Twitter δύο χρήσιμα
άρθρα από το Business

Insider.
Το ένα αφορά στον σχολαστικό καθαρισμό των κινητών τηλεφώνων. Οι οθόνες
των κινητών είναι εστίες
βακτηρίων και πολλές
φορές ο κόσμος αμελεί να
καθαρίσει το κινητό του. Και
η θήκη του κινητού πρέπει
να καθαρίζεται συχνά.
Τα κινητά καθαρίζονται

καλύτερα με ένα υφασμάτινο μαντηλάκι, στο οποίο
έχετε ρίξει πάνω κάποιο
καθαριστικό με αλκοόλ.
Στο άλλο άρθρο που μοιράστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας
επισημαίνεται το γεγονός
ότι ο κορωνοϊός μπορεί να
επιβιώσει πάνω σε επιφάνειες από 3 ώρες έως 3
ημέρες.

Σ

ημαντική απόφαση
έλαβε το Κέντρο
Υγείας Φαρσάλων
για την ασφαλή
συνταγογράφηση των

νοσοκομεία, το τεστ δε γίνεται από όλα παρά από
μικρό αριθμό. Συγκεκριμένα
εξετάσεις γίνονται στα 7
εργαστήρια αναφοράς
Παστέρ, Μικροβιολιολογικό
Εργαστήριο ΕΚΠΑ, στο
ΑΠΘ, ΠΑΓΝΗ, Ρίο, Αττικόν
και Λάρισα.
Για να σταλεί δείγμα όμως
σε αυτά θα πρέπει ο δυνητικός ασθενής με κορονοϊό,
να πάει σε νοσοκομείο και
αφού φανεί ότι όντως είναι
ύποπτο κρούσμα, θα
ληφθεί δείγμα (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα).
Στη συνέχεια θα πρέπει να
απομονωθεί και αφού διαπιστωθεί αν είναι θετικός
είτε θα νοσηλευτεί είτε θα
απομονωθεί για τουλάχιστον 14 μέρες σπίτι
του.Τονίζεται ότι σε άτομα
που δεν εμφανίζουν
συμπτώματα το τεστ δε
γίνεται.
Κόστος
Η εξέταση χρειάζεται
συγκεκριμένο εξοπλισμό,
αντιδραστήριο το οποίο δεν
κοστολογείται πάνω από 50
ευρώ. Ίσως μάλιστα πολύ
χαμηλότερα. Από κει και
πέρα, επειδή η ζήτηση
τελευταία είναι πολύ μεγά-

πολιτών, λόγω κορονοϊού.
Συγκεκριμένα οι πολίτες,
όπως μας ενημέρωσε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας

Αναστολή λειτουργίας τακτικών εξωτερικών ιατρείων

Σ

του Π.Γ.Ν. Λάρισας

ας ενημερώνουμε,

Νοσοκομείου Λάρισας.

Το επικαιροποιημένο πρό-

ότι από την

Για όσα περιστατικά οι

γραμμα Εξωτερικών

Δευτέρα 16

Διευθυντές των Κλινικών

Ιατρείων θα το γνωστοποι-

Μαρτίου 2020

κρίνουν ότι δεν μπορούν να

ούν υποχρεωτικά και στη

αναστέλλεται η λειτουργία

αναβληθούν, θα ενημερώ-

Γραμματεία Εξωτερικών

των Τακτικών Εξωτερικών

νουν οι ίδιοι τους ασθενές

Ιατρείων.

Ιατρείων του

και θα ορίζουν τον χρόνο

Από τη Διοίκηση του

Πανεπιστημιακού Γενικού

και τον τρόπο της εξέτασης.

Π.Γ.Ν. Λάρισας

CMYK
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Τρίτη 17 Μαρτίου

Ματαίωση των παρελάσεων για την 25η Μαρτίου

Ο

συντονισμός
κεντρικής
διοίκησης και
περιφερειακής
αυτοδιοίκησης για την
αντιμετώπιση του
προβλήματος του
κορονοϊού απασχόλησε
τη σύσκεψη του
Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη με τους
Περιφερειάρχες.
Στη διάρκεια της σύσκεψης
έγινε εκτίμηση της κατάστασης σε κάθε περιφέρεια και

αποφασίστηκε να μην
πραγματοποιηθούν οι
παρελάσεις της 25ης
Μαρτίου αλλά προς τιμήν
της εθνικής επετείου να
κατατεθούν στεφάνια από
ολιγομελείς αντιπροσωπείες των τοπικών αρχών.

Ποια καταστήματα δεν
κλείνουν (λίστα )

Μ

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης η Υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως, ο
Υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, ο Υπουργός
Εσωτερικών Τάκης

Θεοδωρικάκος, ο
Υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης, ο
Υφυπουργός Εσωτερικών
Θοδωρής Λιβάνιος, ο
Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ αρμόδιος

protostypos.gr

για τον Συντονισμό του
Κυβερνητικού ‘Εργου Άκης
Σκέρτσος, ο Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς και ο καθηγητής
Λοιμωξιολογίας Σωτήρης
Τσιόδρας.

ε νεότερη
ενημέρωση του
προς το κοινό ο
υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, Νίκος
Χαρδαλιάς, διευκρίνισε
ποια καταστήματα αφορά η
αναστολή λειτουργίας ως
μέτρο αντιμετώπισης της
εξάπλωσης του
κορωνοϊού.
Όπως είπε, από μεθαύριο
Τετάρτη 18 Μαρτίου κλείνουν
όλα τα καταστήματα που
έχουν συναλλαγές με το
κοινό, δηλαδή τα εμπορικά
καταστήματα.
Τα καταστήματα που δεν
κλείνουν είναι τα εξής:
Σούπερ μάρκετ
Φαρμακεία

Καταστήματα τροφοδοσίας,
όπως φούρνοι, κρεοπωλεία
κ.α
Περίπτερα/μίνι μάρκετ
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Εστιατόρια που λειτουργούν
με ντελίβερι
Κούριερ – ταχυδρομικές υπηρεσίες
Συνεργεία
Pet shops
Καταστήματα κινητής τηλεφωνίας
Καταστήματα με οπτικά είδη
Επίσης, διευκρίνισε πως το
ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ θα διευρυνθεί,
δηλαδή θα είναι ανοιχτά από
τις 7 το πρωί έως τις 10 το
βράδυ και τις Κυριακές.

