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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υγειονομική κάλυψη Λαϊκής Αγοράς Κατερίνης από το Περιφερειακό Τμήμα
Ε.Ε.Σ. Κατερίνης

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κατερίνης, ανέλαβε την
υγειονομική κάλυψη της Λαϊκής Αγοράς της Κατερίνης, δράση η οποία έλαβε εξαιρετικά θετικά
σχόλια από την τοπική κοινωνία.
Η Λαϊκή Αγορά Κατερίνης γίνεται κάθε Σάββατο σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της Κατερίνης
και φιλοξενεί περισσότερους από 250 πάγκους παραγωγών και πωλητών, οι οποίοι αριθμούν περί
τα 700 άτομα συνολικά. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, την αγορά κάθε Σάββατο επισκέπτονται έως
και 10.000 δημότες, κάθε ηλικίας.
Το πρωί του Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Κουκοδήμος Κώστας, συνοδευόμενος
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Τσιαλό, επισκέφτηκε τη Λαϊκή Αγορά και το περίπτερο του
Ερυθρού Σταυρού, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους Εθελοντές και δηλώνοντας : «Σήμερα
βρήκα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για την συμβολή τους
στην υγειονομική κάλυψη στη Λαϊκή και γενικότερα για τη διαχρονική δράση τους, για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η παρουσία των εθελοντών δεν είναι τυπική, είναι μια ουσιαστική
παρουσία διότι αφενός μεν ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας σε μια περίοδο όπου οι κίνδυνοι για
την υγεία των πολιτών δεν έχουν εκλείψει, αφετέρου δε οι εθελοντές είναι έτοιμοι να προσφέρουν
πρόληψη και πρώτες βοήθειες σε όποιον τις έχει ανάγκη».
Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Γιώργος Τσιαλός, τόνισε: «Η ενεργός παρουσία
εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού στις Λαϊκές Αγορές είναι νομίζω πολύ χρήσιμη. Οι δημότες μας
νιώθουν ασφάλεια σε μια δύσκολη περίοδο, όπου οι κίνδυνοι δεν έχουν παρέλθει. Ευχαριστούμε
πολύ τους εθελοντές για την καλή τους διάθεση και για προσφορά τους και ευχόμαστε να
αποτελούν πάντοτε ένα ζωντανό παράδειγμα εθελοντισμού στην τοπική μας κοινωνία».
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωσών και το Τμήμα Εθελοντών
Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, θα παρέχουν την υγειονομική κάλυψη
της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Κατερίνης κάθε Σάββατο, έτοιμοι να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια πωλητών και επισκεπτών.

