
 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Καβάλα, 12 Μαρτίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ 

Στισ 9 Ιανουαρίου 2021, το Σώμα Εκελοντών Σαμαρειτών, Διαςωςτών & Ναυαγοςωςτών, του 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ, με αφορμι τθν ζναρξθ των εμβολιαςμών ςτθν πόλθ τθσ 

Καβάλασ, για τθν προςταςία του πλθκυςμοφ από τθν πανδθμία Covid-19, ςυμμετείχε, μετά από αίτθμα 

τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ και ζγκριςθ από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Ε.Ε.Σ., ςτθν καμπάνια 

«ΕΜΒΟΛΙΑ-ΖΩ-ΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΟΙΑ-ΖΩ-ΜΑΙ». Οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ μοίραςαν ςτθ λαϊκι αγορά τθσ πόλθσ 

φυλλάδια τθσ Π.Ε. Καβάλασ που ενθμζρωναν τουσ πολίτεσ τόςο για τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι 

καλό να εμβολιαςκεί ο πλθκυςμόσ, όςο και για τουσ κανόνεσ που κα ιςχφςουν κατά τθ διάρκεια των 

εμβολιαςμών ςε όλθ τθν χώρα.  

Από τισ 3 Φεβρουαρίου 2021, και κάκε Τετάρτθ, μετά από αίτθμα τθσ Π.Ε. Καβάλασ και ζγκριςθ από τθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ του Ε.Ε.Σ., οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ 

καλφπτουν υγειονομικά τθν εκελοντικι αιμοδοςία που πραγματοποιείται ςτθν αίκουςα «Νικόλαοσ 

Μάρτθσ» τθσ Π.Ε. Καβάλασ. Η δράςθ είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ του Γ.Ν. Καβάλασ και τθσ 

Αντιπεριφζρειασ Καβάλασ με ςκοπό τθ ςυλλογι αίματοσ ςτθ δφςκολθ περίοδο που διανφουμε. Οι 

εκελοντζσ Σαμαρείτεσ ςτθρίηουν ζμπρακτα τθ δράςθ, προβαίνοντασ και οι ίδιοι ςε αιμοδοςία.  

Κάκε Σάββατο, το Σώμα Εκελοντών Σαμαρειτών, Διαςωςτών & Ναυαγοςωςτών του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ ςυνεχίηει και το δίμθνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, να δίνει το «παρών» ςτθ 

λαϊκι αγορά τθσ πόλθσ. Σκοπόσ είναι θ παροχι Πρώτων Βοθκειών και θ ενθμζρωςθ των πολιτών ςχετικά 

με τθν ορκι τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ από τθν πανδθμία Covid-19.  

Τζλοσ, το Σώμα Εκελοντών Σαμαρειτών, Διαςωςτών & Ναυαγοςωςτών του Ε.Ε.Σ. του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ ζλαβε, ωσ δωρεά, από τουσ παραγωγοφσ τθσ λαϊκισ αγοράσ τρία (3) ηευγάρια 

κιάλια και από πολίτθ που κζλει να διατθριςει τθν ανωνυμία του τρεισ (3) φακοφσ χειρόσ και δφο (2) 

κεφαλισ. Ο παραπάνω εξοπλιςμόσ είναι απαραίτθτοσ για τισ δράςεισ του Σώματοσ (πυραςφάλεια, 

αναηιτθςθ αγνοοφμενων) κακ΄όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Θερμζσ ευχαριςτίεσ από καρδιάσ για τθν 

ςτιριξι τουσ! 
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