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Δελτίο Τύπου
Ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου απάντησε σε ερωτήσεις
στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου με τους Υπουργούς Εργασίας και
Οικονομικών
Σε ερωτήσεις που απέστειλαν ηλεκτρονικά οι λειτουργοί των ΜΜΕ απάντησε
σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, στο πλαίσιο
συνέντευξης Τύπου που παρέθεσε με τους Υπουργούς Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
Με βάση και τις συστάσεις της επιδημιολογικής ομάδας, ανέφερε ο κ. Ιωάννου,
απαντώντας σε ερώτηση ως προς τη χορήγηση μάσκας για κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων, «για όσους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, το
Υπουργείο Υγείας πολύ έγκαιρα έχει προχωρήσει σε παραγγελία για αγορά 9
εκατομμυρίων μασκών, στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα στα τμήματα
που εξυπηρετούν κοινό, θα δοθούν δωρεάν μάσκες. Σε ό, τι αφορά τον ιδιωτικό
τομέα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς και Συνδέσμους (ΟΕΒ, ΚΕΒΕ,
κλπ), θα καλυφθεί μέρος των αναγκών δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας, άρα
θα καλύψουμε μερικώς τις ανάγκες τους».
Κληθείς να πει εάν το Υπουργείο ανησυχεί για το ενδεχόμενο η χαλάρωση των
μέτρων να φέρει προβλήματα, ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι αυτό είναι μια
πιθανότητα που σίγουρα ανησυχεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες και υπογράμμισε
πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει εφησυχασμός, θα πρέπει τα
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και ατομικής υγιεινής να τηρούνται. «Εγώ
είμαι πεπεισμένος ότι αν τηρούμε τους βασικούς κανόνες, δηλαδή δύο μέτρα
απόσταση, αποφυγή συναθροίσεων, κλπ, θα υπάρξει μεν -και είναι
αναμενόμενο- μια αύξηση τον αριθμού των κρουσμάτων, αλλά θα είναι
διαχειρίσιμη, βάσει των επιδημιολογικών δεικτών που έχουν καθοριστεί. Δεν
είναι δείκτες μόνο για την χαλάρωση, αλλά και δείκτες αξιολόγησης»,
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επεσήμανε. Πρόσθεσε δε πως προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι, σύμφωνα με
την εμπειρία άλλων χωρών, όπου υπήρξε ήδη χαλάρωση, παρατηρήθηκε και
αύξηση στα κρούσματα, αλλά και στον δείκτη μεταδοτικότητας που όπως θα
ξέρετε όλοι πλέον είναι στο 1:1. «Και στη δικη μας περίπτωση υπάρχει
ανησυχία για αυτό θα τονίζουμε συνεχώς την ανάγκη πιστής τήρησης των
μέτρων προστασίας και προσωπικής υγιεινής», τόνισε ο κ. Ιωάννου.
Σε ερώτηση αναφορικά με τις επεμβάσεις στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ο
Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι αυτό θα ρυθμιστεί με Διάταγμα που θα εκδοθεί
εντός της ημέρας. Θέλουμε, είπε, να υπάρχει διαθεσιμότητα στα νοσηλευτήρια,
ούτως ώστε εάν καταγραφεί νέα έξαρση του ιού και θα χρειαστούμε κλίνες, να
υπάρχει διαθεσιμότητα.
Σε σχέση με τη μετακίνηση και τις επισκέψεις σε συγγενικά ή φιλικά, ειδικά εάν
αυτά βρίσκονται σε άλλη πόλη, ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι στην πρώτη φάση
απαγορεύεται η μετακίνηση και οι επισκέψεις. Για μετακίνηση σε άλλη πόλη, οι
πολίτες, μέχρι και τις 21 Μαΐου, οφείλουν να αποστέλλουν γραπτό μήνυμα για
τις κατηγορίες που ισχύουν. Στη δεύτερη φάση, ανέφερε, αίρονται όλοι οι
περιορισμοί στις μετακινήσεις.
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