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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ Άργους για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ Άργους, με τους Εθελοντές του Τομέα Υγείας ανταποκρινόμενοι στις τρέχουσες
ανάγκες και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19
προέβησαν στις ακόλουθες δράσεις :


Πρόγραμμα θερμομέτρησης στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου : ωφελούμενοι 814 άτομα (526 άνδρες288 γυναίκες).



Πρόγραμμα θερμομέτρησης στο Ειρηνοδικείο Άργους: ωφελούμενοι 514 άτομα (288 άνδρες - 226
γυναίκες). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τις προγραμματισμένες ημέρες διεξαγωγής δικών.



Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε
πρόγραμμα θερμομέτρησης στη διήμερη 130η αιμοδοσία του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Δεσμοί
Αίματος», σε συνεργασία με την Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Άργους: ωφελούμενοι 60 άτομα.



Έκτακτη ενίσχυση οικογενειών με τρόφιμα, χαρτικά, κρέας λόγων COVID-19 (από την αποθήκη Ε.Ε.Σ.
Άργους) : ωφελούμενοι 16 οικογένειες ( 84 άτομα).



Διανομή υγειονομικού υλικού, μασκών, οινοπνεύματος και αντισηπτικών σε εξυπηρετούμενους που
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες: ωφελούμενοι 8 άτομα.



Κατ’ οίκον νοσηλεία σε ηλικιωμένα και μοναχικά άτομα (ενεσοθεραπεία, περιποίηση κατακλίσεων,
αλλαγή τραυμάτων) : ωφελούμενοι 11 άτομα.



Κατ’ οίκον επίσκεψη σε ηλικιωμένα άτομα και έγκυο για λήψη ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση,
σάκχαρο, οξυμετρία): ωφελούμενοι 8 άτομα.



Εμβολιασμός εγκύων κατ’ οίκον προς αποφυγή εισόδου και παραμονής στο νοσοκομείο, από την Ιατρό
- Πρόεδρο του Τμήματός μας: ωφελούμενοι 2 άτομα.



Διευκόλυνση συνταγογράφησης, ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων στο νοσοκομείο: ωφελούμενοι 4
άτομα.



Μεταφορά ασθενών στο νοσοκομείο για προγραμματισμένα ραντεβού εξετάσεων: ωφελούμενοι 3
άτομα.



Διευκόλυνση στη συνταγογράφηση και παράδοση κατ’ οίκον φαρμάκων: ωφελούμενοι 7 άτομα.



Διανομή βρεφικών ενδυμάτων, βρεφικού εξοπλισμού δωματίου: ωφελούμενοι 1 άτομα.



Δωρεά από επαγγελματίες της πόλης που διέθεσαν αθλητικά υποδήματα, γυναικεία ρούχα, φρούτα,
λαχανικά και έγινε η διανομή από την αποθήκη του Ε.Ε.Σ. : ωφελούμενοι 105 άτομα.



Διάθεση αίματος σε συμπολίτες λόγω εκτάκτων χειρουργικών επεμβάσεων: ωφελούμενοι 2 άτομα.



Διανομή βαμβακερών μασκών σε Εθελοντές και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ραμμένες από
Εθελόντριά που τις δώρισε στο Τμήμα : ωφελούμενοι 30 άτομα.



Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης κατά τις εορτές του Πάσχα από τρόφιμα της Τράπεζας
Αγάπης του Τμήματος μας και από αυτά που εστάλησαν από την Κεντρική Αποθήκη του Ε.Ε.Σ :
ωφελούμενοι 232 άτομα.



Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Γεν. Νοσοκομείου Άργους το Περιφερειακό Τμήμα Άργους
διέθεσε ρούχα και υποδήματα σε μοναχικούς ασθενείς: ωφελούμενοι 4 άτομα.



Διάθεση φρούτων και λαχανικών στο Γηροκομείο Άργους μετά από δωρεά συμπολίτη μας: ωφελούμενοι
60 άτομα.



Ενημέρωση των Εθελοντών για τα μέτρα πρόληψης από τη Νοσηλεύτρια με οπτικοακουστικό υλικό και
αφίσες.



Συχνές αναρτήσεις των προληπτικών μέτρων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ηλεκτρονικό τύπο
των δράσεων του ΕΕΣ.



Δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής στήριξης του Ε.Ε.Σ.



Δημοσίευση του τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Ε.Σ. σε Εθελοντές και μέλη.

***

