Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών,
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής
Συμμετοχή σε ποδοσφαιρικό αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα με σκοπό την συγκέντρωση
βοήθειας και οικονομικής ενίσχυσης ενός μικρού μαθητή της πόλης της Κομοτηνής
Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, μετά από αίτημα
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, οι
Εθελοντές Σαμαρείτες, με μεγάλη χαρά, κάλυψαν
υγειονομικά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της
ΠΑΕ Ποντίων Κομοτηνής και της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ροδόπης, με σκοπό την οικονομική
ενίσχυση ενός μικρού συμπολίτη μας, ο οποίος
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον
αγώνα παρακολούθησαν σχεδόν 3.000 μικροί
μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης, δείχνοντας την αγάπη και την υποστήριξη στον μικρό
συμμαθητή - συμπολίτη τους.
Συμμετοχή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Θράκης
Το διήμερο 3 και 4 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη στην πόλη
της Κομοτηνής η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ε.Π.Σ.
Θράκης. Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής,
ανταποκρινόμενο στο αίτημα των διοργανωτών, συμμετείχε
στην κάλυψη τριών (3) ποδοσφαιρικών αγώνων με έξι (6)
Εθελοντές Σαμαρείτες, οι οποίοι προσέφεραν τις πρώτες
βοήθειες. Κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων, οι
Εθελοντές Σαμαρείτες κλήθηκαν και αντιμετώπισαν με
απόλυτη επιτυχία διάφορα περιστατικά, που αφορούσαν
κυρίως μικροτραυματισμούς και μυοσκελετικές κακώσεις.
Συμμετοχή σε αγώνες μπάσκετ πρωταθλήματος Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.
Παράλληλα, στο κλειστό γυμναστήριο της Κομοτηνής
διεξάγονταν αγώνες του πρωταθλήματος της
Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. παίδων, εφήβων και ανδρών, οι οποίοι
καλύφθηκαν από έξι (6) Εθελοντές Σαμαρείτες, οι
οποίοι ανταπεξήλθαν στα περιστατικά που προέκυψαν
κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Συμμετοχή σε αγώνα πετοσφαίρισης μεταξύ Α.Ε. Κομοτηνής και Α.Ε.Κ.
Την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη στο
κλειστό γυμναστήριο του 2ου Λυκείου Κομοτηνής
ο αγώνας πετοσφαίρισης για την 2η αγωνιστική
του πρωταθλήματος της Volley League μεταξύ
Α.Ε. Κομοτηνής και Α.Ε.Κ. Μετά από αίτημα των
διοργανωτών, τέσσερις (4) Εθελοντές Σαμαρείτες
κάλυψαν υγειονομικά τον αγώνα με τη συνδρομή
της Κινητής Μονάδας Πρώτων Βοηθειών του
Περιφερειακού Τμήματος Κομοτηνής.
Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε φοιτητές Σ.Ε.Φ.Α.Α.
Το πρωί της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018, το Σώμα
Εθελοντών
Σαμαρειτών
Διασωστών
και
Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ.
Κομοτηνής με δύο εθελοντές Σαμαρείτες και τον
κ. Κωνσταντίνο Ιμανιμίδη, Εκπαιδευτή Πρώτων
Βοηθειών ΚΑΑ και AED, πραγματοποίησαν
σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε 26 φοιτητές του
τμήματος
Σ.Ε.Φ.Α.Α.
του
Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης.
Οι
φοιτητές
εκπαιδεύτηκαν
στην
Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση (ΚΑΑ), στην χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) σε εξειδικευμένα
προπλάσματα και στη Θέση Ανάνηψης.
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
Το απόγευμα της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018, μετά από πρόσκληση του Ροταριανού Ομίλου
Κομοτηνής «ΡΟΔΟΠΗ», το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής πραγματοποίησε σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Τα
μέλη του Τμήματος ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τις βασικές αρχές των Πρώτων
Βοηθειών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια με ασφάλεια σε
έκτακτη ανάγκη.

