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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενέργειες του ΚΑΠΗ / Ε.Ε.Σ. στο πλαίσιο της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας των ΚΑΠΗ της χώρας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας 

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 (ΦΕΚ 726/τ.Β/8-3-2020) κοινή υπουργική 

απόφαση τα ΚΑΠΗ της χώρας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έχουν αναστείλει 

τη λειτουργίας τους, από τις 9 Μαρτίου 2020 έως και τις 5 Απριλίου 2020. 

Κατόπιν επικοινωνίας, της Προσϊσταμένης του ΚΑΠΗ / Ε.Ε.Σ. με την Προϊσταμένη των ΚΑΠΗ 

του Δήμου Ηρακλείου Αττικής κα Στέλλα Αθανασίου, σχετικά με τις ενέργειες που θα 

ακολουθήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το προσωπικό του ΚΑΠΗ/Ε.Ε.Σ. 

πραγματοποίησε τα ακόλουθα: 

 Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας 

Ηρακλείου Αττικής» κα Μαριάννα Ζούρου, μας  διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Ηρακλείου 

θα προβεί σε απολύμανση των χώρων του ΚΑΠΗ/Ε.Ε.Σ. πριν την επαναλειτουργία του 

Προγράμματος. 

 Στις 12 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ συνταγογράφηση για 19 μοναχικά και 

μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη, από εθελοντή ιατρό παθολόγο της περιοχής, αφού 

πρώτα συγκεντρώθηκαν τηλεφωνικά από την Επισκέπτρια Υγείας του ΚΑΠΗ τα στοιχεία 

των ηλικιωμένων (ΑΜΚΑ, φαρμακευτική αγωγή). 

 Στις 13 Μαρτίου, η Επισκέπτρια Υγείας του ΚΑΠΗ επισκέφθηκε τα ηλικιωμένα μέλη, 

τηρώντας αυστηρά τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, για την παράδοση της 

συνταγογράφησης. Επιπλέον, στα μη αυτοεξυπηρετούμενα και μοναχικά μέλη 

μερίμνησε για την εκτέλεση της συνταγής, την αγορά των φαρμάκων και την παράδοσή 

τους κατ’ οίκον.   

 Επίσης, η Επισκέπτρια Υγείας πραγματοποίησε κατ’ οίκον νοσηλεία σε δύο μοναχικά 

μέλη με σοβαρά προβλήματα υγείας, για αλλαγή ουροκαθετήρα και ενεσοθεραπεία, 

τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για την προστασία τόσο των ηλικιωμένων, 

όσο και της ίδιας. 

 Παράλληλα, η Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΑΠΗ έχει καθημερινά τηλεφωνική επικοινωνία 

με μέλη, δίνοντας προτεραιότητα στα μοναχικά και πολύ ηλικιωμένα, ώστε να τα 

τονώσει ψυχολογικά, αλλά και για να εντοπίσει τυχόν ανάγκες τους (ψώνια, 

συνταγογράφηση, αγορά φαρμάκων). 

*** 


