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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα Υγιεινής από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας για την πρόληψη του ιού 
SARS-COV-2 σε καταυλισμό ΡΟΜΑ  

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας οργάνωσε εκπαιδευτική ενημερωτική 

δράση πρόληψης και υγιεινής ενάντια του ιού SARS-COV-2, στον καταυλισμό ΡΟΜΑ Αγίας Τριάδος, μετά από 

αίτημα των αρμοδίων του καταυλισμού. 

Κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνου Αυγερινού και της αποστολής ανάλογου 

προστατευτικού υλικού, το πρόγραμμα διεξήχθη στις 13 και 14 Μαΐου 2020 και περιλάμβανε :  

- Σωστό πλύσιμο των χεριών με βιωματικό τρόπο και πρακτική άσκηση εκ μέρους όλων των 

εκπαιδευομένων. 

- Ενημέρωση για τη σωστή τοποθέτηση και αφαίρεση μάσκας και γαντιών. 

- Ενημέρωση σχετικά με την τήρηση των αποστάσεων και των κανόνων υγιεινής γενικότερα. 

Το πρόγραμμα διεξήχθη σε εξωτερικό χώρο, από δύο ομάδες, ενώ η κάθε ομάδα αποτελούνταν από μια 

Νοσηλεύτρια, μία Εθελόντρια Νοσηλευτικής και 8 εκπαιδευόμενους. 

Συνολικά, το πρόγραμμα παρακολούθησαν 13 ομάδες, ενώ εκπαιδεύτηκαν 104 άτομα εκ των οποίων 40 ενήλικες 

και 64 παιδιά. 

Στο χώρο του καταυλισμού αναρτήθηκαν πλαστικοποιημένες αφίσες του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ, που αφορούσαν 

«κανόνες Υγιεινής και προστασίας από τον Covid-19» και «σωστού πλυσίματος των χεριών», ενώ με την επίδειξη 

εικόνας με τίτλο: «πότε πλένω τα χέρια μου» είχαμε ένδειξη της ορθής ή όχι κατανόησης της δράσης εκ μέρους 

των εκπαιδευομένων. 

Με την ολοκλήρωση της δράσης κάθε εκπαιδευόμενος παραλάμβανε υλικό ατομικής υγιεινής (σαπούνι), ενώ τα 

παιδιά παρέλαβαν εικόνες για ζωγραφική, οι οποίες τόνιζαν το πλύσιμο των χεριών. 

Η δράση ολοκληρώθηκε με τρόπο υποδειγματικό, με χαμόγελο και χαρά εκ μέρους των εκπαιδευμένων και με 

αίσθημα ικανοποίησης εκ μέρους του κλιμακίου του Περιφερειακού Τμήματος. 

Στην δράση συμμετείχε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος  Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας κ. Δήμητρα Ψαρούλη, καθώς 

και ο Πρόεδρος του εν λόγω καταυλισμού κ. Β. Δημητρίου, ενώ στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας 

αποφασίστηκαν και μελλοντικές δράσεις.  

 


