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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απολογιστικά στοιχεία δράσεων του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
Μετά τη χαλάρωση των αυστηρών μέτρων απομόνωσης (lock down) για την πρόληψη διάδοσης του
Covid-19, καταθέτουμε, προς ενημέρωση της κοινωνίας, τις δράσεις που αναπτύχθηκαν από τους
εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας για την υποστήριξη ευπαθών συμπολιτών μας
την περίοδο αυτή.
Σύνολο αποστολών (257):
• Υποστήριξη στην προμήθεια τροφίμων (ψώνια) (121: 36 γυναίκες – 85 άνδρες).
• Υποστήριξη στην προμήθεια φαρμάκων (30: 17 γυναίκες – 13 άνδρες).
• Εξυπηρέτηση στις πληρωμές λογαριασμών (22: 4 γυναίκες – 18 άνδρες).
• Διανομή τροφίμων σε άπορους από τα τρόφιμα που μας απεστάλησαν από την Κεντρική Αποθήκη του
Ε.Ε.Σ. (31: 21 γυναίκες – 10 άνδρες).
• Χορήγηση φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο (20: 10 γυναίκες – 10 άνδρες).
• Μεταφορά ασθενών στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (7: 1 γυναίκα – 6 άνδρες).
• Μεταφορά ασθενών στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για Αξονική Τομογραφία (4).
• Μεταφορά ασθενούς στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας (1).
• Μεταφορά ασθενούς στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου (4).
• Κατ οίκον φροντίδα εγκύου (1).
• Κατ οίκον περιποίηση και αλλαγή επιδέσμων χειρουργικών τομών (7).
• Κατ οίκον χειρουργικός καθαρισμός κατακλίσεων (4).
• Κατ οίκον μέτρηση σακχάρου (2).
• Αποθεραπείες (3).
Επιπροσθέτως, παραδόθηκαν, στο Γηροκομείο της πόλης μας, χίλιες περίπου πάνες ακράτειας που μας
προμήθευσε η Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ.
Επίσης, κατά την περίοδο αυτή, οι εθελοντές μας συνέβαλαν στην προσφορά της ομάδας παραγωγών
«ΑΝΑΤΟΛΗ» προς τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου και συνέβαλαν επίσης στην εκστρατεία
υποστήριξης του Νοσοκομείου από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κατά τον
ραδιομαραθώνιο. Πολλές ήταν και οι γραφειοκρατικού τύπου διεκπεραιώσεις για προνοιακά θέματα.
Οι εθελοντές μας, μετά από ειδικά μαθήματα προετοιμασίας από ειδική εκπαιδεύτρια (κα Ανδρουλάκη),
είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην υποδοχή ασθενών στο Νοσοκομείο. Μέχρι τώρα η συμβολή μας στον
τομέα αυτό ήταν ελάχιστη. Ευχόμαστε να παραμείνει έτσι.
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