
 

 

 

 

 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αλεξανδρούπολη, 8 Νοεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης 

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε ομάδα πολιτών 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών συνεχίζεται στο Τμήμα της Αλεξανδρούπολης ακολουθώντας 
αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αλλά και του Τομέα Υγείας του Ερυθρού Σταυρού. 

Από τις 5 έως τις 19 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος η 
εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε ομάδα πολιτών.  

Τα μαθήματα περιλάμβαναν το θεωρητικό και πρακτικό-βιωματικό μέρος της εκπαίδευσης, τηρώντας το 
υγειονομικό πρωτόκολλο. 

Επισημαίνεται ότι για την παρακολούθηση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδεικνύουν βεβαίωση 
εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος Rapid Test. 

 Υγειονομικές καλύψεις 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στις παρακάτω υγειονομικές καλύψεις για 
την παροχή Πρώτων Βοηθειών: 

Στον 1ο Νυχτερινό Αγώνα Δρόμου Θράκης, που πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή ζώνη της πόλης στις 23 
Οκτωβρίου 2021. Οι εθελοντές του Τομέα Υγείας αντιμετώπισαν περιστατικά θλάσεων και τραυμάτων. 

Στην αθλητική αναμέτρηση της Α.Ο. Ολυμπιάδας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στο 
κλειστό γήπεδο του «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ» έναντι του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ στην 
κατηγορία των Ανδρών. 

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την προστασία και αποφυγή της διασποράς 
του covid-19 συμμετείχε: 

Στην επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης 1 εθελόντρια του Τομέα 
Υγείας ως εκπρόσωπος του τμήματος 

Στην κατάθεση στεφάνου που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο της Δόμνας Βισβίζη 1 εθελόντρια ως 
εκπρόσωπος του τμήματος.  

Πραγματοποιήθηκε παρέλαση μόνο στρατιωτικών σωμάτων. 

Γραμματειακή υποστήριξη στη διεξαγωγή rapid test στο Π.Γ.Ν.Α 

Για τον μήνα Οκτώβριο και συγκεκριμένα στις 8, 15, 22, 27 και 29 Οκτωβρίου 2021 Εθελόντρια του Τομέα 
Υγείας συμμετέχει στη γραμματειακή υποστήριξη των Rapid Test που διενεργούνται στο Νοσοκομείο της 
πόλης ενισχύοντας με τις υπηρεσίες τους στο δύσκολο έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου.  
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