Το Τμήμα Φυλακών παρουσιάζει τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται κατά του
κορωνοϊού (βίντεο)
Στο πλαίσιο πρόληψης του κορωνοϊού, η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών από τις
10.3.2020 έκδωσε και έλαβε προληπτικά μέτρα για τους κρατούμενους, τους
νεοεισερχόμενους κρατούμενους, το σωφρονιστικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, το
προσωπικό των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα
Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και άλλο προσωπικό που
εργάζεται στο Τμήμα, τους επισκέπτες, τους δικηγόρους, τους προμηθευτές, καθώς και για
οποιοδήποτε πρόσωπο προσέρχεται στο Τμήμα για εργασία.
Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών παρακολουθεί τις επιδημιολογικές εξελίξεις και την
κατάσταση αναφορικά με την πορεία του κορωνοϊού στην Κύπρο και ανάλογα
επικαιροποιούνται τα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του μεταδοτικού ιού εντός
του Τμήματος, και δημοσιεύονται στον Τύπο, προσβλέποντας στη συνεργασία και πλήρη
συμμόρφωση όλων.
Η περίοδος του κορωνοϊού έφερε μια νέα τάξη πραγμάτων με αρκετές αλλαγές στις ζωές
όλων μας, αλλά ειδικότερα στην κοινότητα των φυλακών, τόσο για τους εργαζόμενους του
Τμήματος όσο και στους έγκλειστους ανθρώπους.
Οι φυλακές είναι μια υπερευαίσθητη κοινότητα με πολλές ιδιαιτερότητες από την
κοινότητα της καθημερινότητας μας, στην οποία ζουν άνθρωποι που απολαμβάνουν την
ελευθερία τους και οι οποιοιδήποτε περιορισμοί αντιμετωπίζονται εντελώς διαφορετικά
από τους συνανθρώπους μας που είναι έγκλειστοι στη φυλακή, στοιχείο που αναδεικνύει
την πολυπλοκότητα στη λήψη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας, όχι μόνο των
κρατουμένων αλλά και όσων εργάζονται ή επισκέπτονται τις φυλακές. Παρόλα αυτά,
έγκαιρα από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση έλαβε τα αναγκαία μέτρα, μετά το πρώτο
κρούσμα κορωνοϊού στην χώρα μας, και η επιτυχία στην εφαρμογή τους οφείλεται κυρίως
στην ομαδικότητα και συλλογικότητα που έχει επιδειχθεί από το προσωπικό και τους
κρατούμενους, αφού πρόκειται για μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του μεταδοτικού ιού
στις φυλακές, στους χώρους εργασίας του προσωπικού και διαμονής των κρατουμένων.
Ειδικότερα η επιτυχία των μέτρων που κράτησαν τον κορωνοϊό εκτός των Φυλακών,
οφείλεται στην ευσυνειδησία, τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία, τη συνέπεια και τη
συμμόρφωση με αυτά, που επιδείχθηκε από το προσωπικό και τους κρατούμενους, καθώς
και τους οικείους τους, τους οποίους η Διεύθυνση ευχαριστεί θερμά για άλλη μια φορά και
αναμένει ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την τήρηση των μέτρων που εκδίδονται από το
Τμήμα Φυλακών στα πλαίσια της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων.
Στο βίντεο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Φυλακών, παρουσιάζονται τα μέτρα που
λαμβάνει το προσωπικό ανάλογα με την περίπτωση και τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας που
λαμβάνονται για τους κρατούμενους κατά την μεταφορά τους εκτός Φυλακών. Σε όλη τη
σωφρονιστική μας υπηρεσία είναι αναρτημένες οι οδηγίες που πρέπει να τηρούνται,
υπάρχουν αντισηπτικά, διενεργούνται συνεχώς θερμομετρήσεις και απολυμάνσεις, και
χορηγείται ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός μίας χρήσης για το προσωπικό της πρώτης
γραμμής που έρχεται σε επαφή με τους νεοεισερχόμενους και γενικότερα με οποιοδήποτε
πρόσωπο εισέρχεται στο Τμήμα, καθώς και ατομική ασπίδα προσώπου που χορηγήθηκε
από το Τμήμα Φυλακών σε όλους όσους εργάζονται στο Τμήμα.
Η προστασία του ευαίσθητου χώρου των Φυλακών, απαιτεί συνεχή προσπάθεια την οποία
θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε με την ίδια επιμέλεια, εφαρμόζοντας τόσο τις οδηγίες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και του Υπουργείου Υγείας.

