
 

 

 
 

 

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

Καβάλα, 30 Μαρτίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ μηνόσ Μαρτίου του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ 

 Στισ 8, 9 και 24 Μαρτίου 2021, το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν & Ναυαγοςωςτϊν 

του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ κάλυψε υγειονομικά, μετά από αίτθμα τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ Καβάλασ και ζγκριςθ από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Ε.Ε.Σ., τθ διεξαγωγι rapid test ςτο γενικό 

πλθκυςμό τθσ πόλθσ, ςτθν αίκουςα «Νικόλαοσ Μάρτθσ» τθσ Π.Ε. Καβάλασ. Η προςζλευςθ του κόςμου 

ιταν ιδιαίτερα μεγάλθ, μιασ και για τισ τρεισ αυτζσ θμζρεσ πραγματοποιικθκε δειγματολθψία ςε 450 

περίπου πολίτεσ. Σκοπόσ τθσ δράςθσ ιταν «να διακοπεί θ αλυςίδα τθσ μεταδοτικότθτασ του κορωνοϊοφ 

και να επιςτρζψουμε ςτθν κανονικότθτα το γρθγορότερο δυνατόν». 

 Στισ 10 Μαρτίου 2021, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ κάλυψαν υγειονομικά τθν εκελοντικι αιμοδοςία 

του Συλλόγου Αιμοδοτϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων Καβάλασ. Οι ανάγκεσ για αίμα τθ δφςκολθ αυτι περίοδο 

τθσ πανδθμίασ είναι μεγάλεσ και οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ του Τμιματοσ Καβάλασ φρόντιςαν, ϊςτε θ 

αιμοδοςία να γίνει με όλα τα προβλεπόμενα μζτρα προςταςίασ των πολιτϊν κατά του Sars-Cov-2. 

 Από τισ 19 ζωσ και τισ 22 Μαρτίου 2021, μετά από ζγκριςθ από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Ε.Ε.Σ., 

ομάδα ζξι εκελοντϊν Σαμαρειτϊν ςυμμετείχε ςε αποςτολι ςτθν ςειςμόπλθκτθ περιοχι τθσ Ελαςςόνασ, 

προκειμζνου να ςυνδράμει ςτο ζργο των εκελοντϊν των Περιφερειακϊν Τμθμάτων Ε.Ε.Σ. Λάριςασ και 

Ελαςςόνασ. 

  Κάκε Σάββατο το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Ε.Ε.Σ. του 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ ςυνεχίηει και τον μινα Μάρτιο, να δίνει το «παρϊν» ςτθ λαϊκι 

αγορά τθσ πόλθσ. Σκοπόσ είναι θ παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν και θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν 

ςωςτι τιρθςθ των μζτρων προςταςίασ από τθν πανδθμία Covid-19.  

 Οι εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ ιταν παροφςεσ και τον μινα Μάρτιο, ςτθν προετοιμαςία των  

«Γευμάτων Αγάπθσ» που οργανϊνει θ Ιερά Μθτρόπολθ Φιλίππων Νεαπόλεωσ και Θάςου για τουσ 

ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχουν ανάγκθ. 

 Τζλοσ, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ και οι εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ 

ςυμμετείχαν, ανιμερα τθσ 25θσ Μαρτίου 2021, ςτον εορταςμό των 200 χρόνων από τθν επανάςταςθ. 
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