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Υπ. Υγείας: Οφείλουμε να συνεχίσουμε να τηρούμε αυστηρά τα
υγειονομικά πρωτόκολλα
Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου
Η αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων αποτελεί επιτυχία που κέρδισε η
ίδια η κοινωνία με την πειθαρχία και την υπευθυνότητα που έδειξαν όλοι οι
πολίτες τους προηγούμενους μήνες. Η σοβαρότητα με την οποία τηρήσαμε όλοι
τα μέτρα οδήγησαν στους πολύ ευνοϊκούς επιδημιολογικούς δείκτες που
καταγράφει η χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες.
Ωστόσο, παρά την καλή επιδημιολογική εικόνα, καλούμαστε όλοι να
συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση και σοβαρότητα να τηρούμε τα μέτρα
ατομικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ο κάθε ένας έχει τον δικό
του σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, ιδιαίτερα την επόμενη περίοδο, ενόψει
της διοργάνωσης γάμων και εκδηλώσεων (μουσικών, θεατρικών, κλπ),
διεξαγωγής φιλικών αθλητικών αγώνων και άλλων μορφών συναθροίσεων.
Παρά τις χαλαρώσεις που δόθηκαν ως προς τον αριθμό στις μαζικές
εκδηλώσεις και τις κοινωνικές συναθροίσεις, οι εκδηλώσεις αυτές, σύμφωνα και
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εμπεριέχουν ιδιαίτερα αυξημένο
κίνδυνο εύκολης μετάδοσης του ιού. Εξ ου και οι οδηγίες αναφέρουν ότι θα
πρέπει να αποφεύγονται ή να πραγματοποιούνται με ελεγχόμενο τρόπο και με
περιορισμούς.
Ως εκ τούτου, οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να οργανώνονται αυστηρά
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για κάθε
περίσταση. Σημαντικό ρόλο στην τήρηση των κανόνων υγιεινής έχουν να
διαδραματίσουν οι επαγγελματίες των χώρων εστίασης και του τουρισμού,
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αλλά και όλοι οι άλλοι φορείς που έχουν την ευθύνη για τη διοργάνωση των
διαφόρων εκδηλώσεων. Είναι απαραίτητο το προσωπικό των χώρων αυτών να
τηρεί τα μέτρα προφύλαξης και να εφαρμόζεται ευλαβικά το μέτρο απόστασης.
Φέτος, πέραν από την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση που προσφέρουν
διαχρονικά στους πελάτες τους, ο επαγγελματισμός τους θα κριθεί και από τη
σοβαρότητα με την οποία θα συμμορφωθούν με τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.
Παράλληλα, ο κάθε πολίτης έχει ατομική ευθύνη να προστατεύσει τον ίδιο τον
εαυτό του από τον ιό και, κατ’ επέκταση, τους οικείους του και τα άλλα μέλη της
κοινωνίας. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ο μοναδικός τρόπος να
αποτρέψουμε τη διάδοση του ιού και την επαναφορά απαγορεύσεων είναι η
εφαρμογή των απλών μέτρων προσωπικής υγιεινής και η αποφυγή φυσικής
επαφής με μεγάλο αριθμό ατόμων, όπου αυτό είναι εφικτό.
Επιδεικνύοντας κοινωνική ευθύνη, καλούνται οι πολίτες που παρευρίσκονται
σε κοινωνικές συναθροίσεις, μαζικές συγκεντρώσεις ή/και χώρους εστίασης, και
εντοπίζουν παραβιάσεις των πρωτοκόλλων και των Διαταγμάτων, να
προβαίνουν σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.
Από

πλευράς

του,

το

Κράτος

αναλαμβάνει

το

δικό

του

μερίδιο,

εντατικοποιώντας τους ελέγχους, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει από τη
μετάδοση του ιού. Ήδη, βρίσκομαι σε στενή επικοινωνία με την συνάδελφό μου
Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και με τον Υφυπουργό Τουρισμού, και έχουν δοθεί
σαφέστατες οδηγίες προς τα αρμόδια Τμήματα για να δοθεί προτεραιότητα
στην ενίσχυση των ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί η αυστηρή εποπτεία
τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των Διαταγμάτων. Θέλω να είμαι
ξεκάθαρος προς όλους ότι δεν θα γίνουν εκπτώσεις στην επιβολή προστίμων,
εκεί και όπου εντοπίζονται παραβιάσεις των κανόνων.
Ως μέλος της κοινωνίας, αναγνωρίζω ότι η καλοκαιρινή περίοδος προκαλεί
αισθήματα ευφορίας και είναι αναμφίβολα μια περίοδος ξεκούρασης, ωστόσο,
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το φετινό καλοκαίρι πρέπει να είμαστε όλοι διπλά προσεκτικοί, έως ότου η
επιστημονική κοινότητα αναπτύξει θεραπεία κατά της νόσου.
Είναι εξαιρετικής σημασίας να παραμείνουμε προσηλωμένοι και με την ίδια
υπεύθυνη στάση να συνεχίσουμε να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση για
πολλές άλλες χώρες, για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκριθήκαμε σε σχέση
με

την

υγειονομική

κρίση,

κατορθώνοντας

να

έχουμε

πολύ

θετικά

επιδημιολογικά δεδομένα. Όλοι μαζί θα αποτρέψουμε τον εκτροχιασμό της
κατάστασης και τα πισωγυρίσματα.
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