
 

 

 

 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Σάμος, 12 Νοεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Π.Τ. Ε.Ε.Σ Σάμου εξ αρχής δίπλα στους σεισμοπαθείς 

Από την πρώτη στιγμή, μετά το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ Σάμου, 

σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, βρέθηκε στο πλευρό των πληγέντων. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 

η νοσηλεύτρια και οι εθελοντές του Τμήματος πραγματοποίησαν διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

εκτίμηση αναγκών των πληγέντων και παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Στο Πυθαγόρειο 

συμμετείχαν στην οργάνωση του χώρου προσωρινής διαμονής και εθελοντές παρέμειναν στο χώρο όλο 

το βράδυ για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών. Την επόμενη ημέρα μετέβησαν στις πληγείσες 

γειτονιές αξιολογώντας περιπτώσεις ευπαθών ομάδων και ενημέρωσαν σχετικά με τα μέτρα 

προφύλαξης από μετασεισμούς και τα μέτρα προστασίας από την πανδημία. 

Το Τμήμα συμμετείχε στην οργάνωση προσωρινής διαμονής των σεισμοπαθών στο γήπεδο Κοκκαρίου, 

στη διανομή γευμάτων στο Στάδιο Βαθέως, στους Μυτιλινιούς, και στη Χώρα, ενώ στο Άνω Βαθύ, στον 

Πύργο, στο Πάνδρωσο, στον Παγώνδα και στο Κοκκάρι συμμετείχαν στη διανομή ανθρωπιστικής 

βοήθειας. Με την άφιξη της ομάδας Σαμαρειτών- Διασωστών από την Αθήνα, το Σάββατο 31/11, τα δύο 

Σώματα συνεργάστηκαν στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας ειδών πρώτης ανάγκης που στάλθηκαν 

από την Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ για την υποστήριξη των πληγέντων.  

Πλέον, κατόπιν αιτήματος του δήμου Ανατολικής Σάμου, η νοσηλεύτρια με ομάδα εθελοντών, 

επισκέπτονται καθημερινά τα ξενοδοχεία της περιοχής Βαθέως και Πυθαγορείου όπου φιλοξενούνται οι 

σεισμόπληκτοι, για την εκτίμηση αναγκών υγείας, την εξασφάλιση φαρμακευτικού/υγειονομικού υλικού 

και την εκπαίδευση του προσωπικού και των φιλοξενούμενων για τα μέτρα προφύλαξης από τη 

μετάδοση του SARS - CoV 2. Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και μέλος ΔΣ του Π.Τ. Ε.Ε.Σ Σάμου, 

αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Οργανισμού μας στις δύσκολες ώρες που περνάει το νησί μετά το 

σεισμό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του και εξήρε το έργο των στελεχών και των εθελοντών του Ε.Ε.Σ, οι 

οποίοι πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. 
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