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Λαμία, 5 Οκτωβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας 

Συνεργασία με το Δήμο Λαμίας για την αντιμετώπιση του Covid-19 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λαμίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμιέων, πραγματοποίησε πρόγραμμα 

υποστήριξης πολιτών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βρίσκονταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, λόγω 

των έκτακτων μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Στη δράση συμμετείχαν 12 Εθελοντές του Τομέα Υγείας και 12 Εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας, με 

αρμοδιότητες τη διανομή μερίδων ζεστού φαγητού και ξηράς τροφής, την αγορά φαρμάκων και την 

παροχή υγειονομικού υλικού, τη παροχή πληροφοριών κλπ. Αναλυτικά, δόθηκαν 2.200 ζεστά γεύματα, 200 

πακέτα ξηράς τροφής, εξυπηρετήθηκαν 500 άτομα συνολικά, εκ των οποίων αρκετοί σε καθημερινή βάση 

και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.500 θερμομετρήσεις. 

Ενημέρωση σχολείων για την ορθή χρήση μάσκας 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λαμίας από τις 17 έως και τις 29 Μαΐου 2020, συμμετείχε στο πρόγραμμα 

ενημέρωσης των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων της Λαμίας, με Εθελοντές του 

Τμήματος, σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων, τον 

Ιατρικό Σύλλογο Λαμίας αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από 

Ιατρούς μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι 

παρουσίασαν στους μαθητές το σωστό τρόπο χρήσης και απόρριψης μάσκας. 

Θερμομετρήσεις στα Δικαστικά Κτήρια 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λαμίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. 

Φθιώτιδας, υλοποίησε πρόγραμμα θερμομέτρησης, στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου και του 

Εφετείου Λαμίας. Κλιμάκια με Εθελοντές του Τομέα Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, 

πραγματοποίησαν θερμομετρήσεις σε όλους τους εισερχόμενους πολίτες από τις 2 Ιουνίου έως και τις 21 

Ιουλίου 2020. Συνολικά, στο πρόγραμμα συμμετείχαν 15 Εθελοντές και θερμομετρήθηκαν 4.400 πολίτες 

στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και 265 πολίτες στο Εφετείο. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε από την 1 

Σεπτεμβρίου 2020, με σύντομη διακοπή, λόγω της θερινής διακοπή των Δικαστηρίων. 
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