
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αλεξανδροφπολθ, 17 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Αλεξανδροφπολησ 

Εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτο μουςικό Γυμνάςιο 

Από τισ 15 Νοεμβρίου ζωσ τισ 10 Δεκεμβρίου 2021 οι εκπαιδεφτριεσ του Π.Σ.Ε.Ε.. Αλεξανδροφπολθσ ςε 
ςυνεργαςία με το Μουςικό Γυμνάςιο τθσ πόλθσ, υλοποίθςαν το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των Πρϊτων 
Βοθκειϊν. 

Ειδικότερα, οι μακθτζσ και των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου εκπαιδεφτθκαν ςτθν ορκι ςειρά παροχισ πρϊτων 
βοθκειϊν κακϊσ επίςθσ ζλαβαν γνϊςθ για το ορκό περιεχόμενο ενόσ φαρμακείου. 

Επιπλζον, εκπαιδεφτθκαν ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε περιπτϊςεισ τραυμάτων, κλάςεων, ρινορραγίασ, 
αιμορραγίασ, απϊλειασ αιςκιςεων(πλάγια κζςθσ) και πνιγμονισ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζδειξαν οι μακθτζσ ςτο μάκθμα τθσ καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ, 
επιβεβαιϊνοντασ το μινυμα των εκπαιδεφςεων του Ε.Ε. ότι «ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ ΗΡΩΕ Κ ΝΑ 
ΩΟΤΝ ΜΙΑ ΖΩΗ». 

   Εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτο 2ο Γυμνάςιο 

Σθν 1θ Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιικθκε ενθμερωτικό ςεμινάριο πρϊτων βοθκειϊν ςτο 2ο Γενικό Λφκειο 
Αλεξανδροφπολθσ. 

Οι μακθτζσ των τεςςάρων τμθμάτων τθσ Β’ Λυκείου ενθμερϊκθκαν για το ζργο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 
ταυροφ, τα προγράμματα αλλά και τον τρόπο που μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ εκελοντζσ αυτοφ. 

Επιπλζον, ακολοφκθςε θ εκπαίδευςι τουσ ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε περιπτϊςεισ τραυμάτων, 
κλάςεων και αιμορραγίασ. 

Εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςε κοινό 

Κατά το πρϊτο δεκαπενκιμερο του Δεκεμβρίου ολοκλθρϊκθκε θ εκπαίδευςθ ςτο Βαςικό Πρόγραμμα των 
Πρϊτων Βοθκειϊν για δφο ομάδεσ φοιτθτϊν (5-11 ζωσ 3-12 και 25-11 ζωσ 9-12). 

Σα μακιματα περιλάμβαναν το κεωρθτικό και πρακτικό-βιωματικό μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ τθρϊντασ το 
υγειονομικό πρωτόκολλο. 

Επίςθσ, ςτισ 8 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιικθκε και θ εκπαίδευςθ πολιτϊν ςτο πρόγραμμα Βαςικισ 
Τποςτιριξθσ Ζωισ(BLS/AED). 

Επιςθμαίνεται, ότι για τθν παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων οι ςυμμετζχοντεσ επιδεικνφουν βεβαίωςθ 
εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι αρνθτικοφ αποτελζςματοσ Rapid Test. 

Υγειονομική κάλυψη αγϊνα 

Σο Περιφερειακό τμιμα του Ε.Ε.. Αλεξανδροφπολθσ παρείχε τθν υγειονομικι κάλυψθ ςτθν αγωνιςτικι 
προςπάκεια τθσ Α.Ο. Μπάςκετ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ, που πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2021 ςτο κλειςτό 
γιπεδο του «ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ» ζναντι τθσ Ομάδασ ΕΘΝΙΚΟ ςτθν κατθγορία των Εφιβων. 

*** 


