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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Εθελοντών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο ανταπόκρισης και 
αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την υποστήριξη του Προέδρου Dr. Αντωνίου Αυγερινού, στο 
πλαίσιο ανταπόκρισης και αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19, πραγματοποιεί μια σειρά 
σημαντικών δράσεων, σε όλη την Επικράτεια, με τους Εθελοντές του στην πρώτη γραμμή, να 
συνδράμουν το έργο του, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με ανιδιοτέλεια, ευαισθησία και υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, πάντοτε πιστοί στις Θεμελιώδεις Αρχές του. 

Ο Ενιαίος Τομέας Εθελοντισμού Ε.Ε.Σ. επισημαίνει την άμεση προσαρμογή των Εθελοντών, σε μια 
νέα πραγματικότητα που επήλθε ραγδαία και αιφνιδιαστικά επηρεάζοντας τη ζωή όλων μας. Οι 
Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα, για την υλοποίηση 
όλων των Προγραμμάτων και δράσεων που ενεργοποιήθηκαν, επιδεικνύοντας συνέπεια, ευελιξία 
και αμεσότητα. Χρησιμοποιήσαμε, στο βέλτιστο βαθμό, την τεχνολογία (τηλεδιασκέψεις, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ασύγχρονο και σύγχρονο υλικό κλπ) τόσο για την εκπαίδευση των Εθελοντών 
μας, όσο και για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων και την ενημέρωση του κοινού, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η παροχή βοήθειας με απόλυτη ασφάλεια. Το σύνολο του Εθελοντικού δυναμικού, 
έχει προετοιμαστεί, με τη συνεχή εκπαίδευση και την αποκτηθείσα εμπειρία, για την αντιμετώπιση 
παρόμοιων μελλοντικών προκλήσεων. 

Συνοπτικά αναφέρουμε τις δράσεις που πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή των 
Εθελοντών μας σε όλη την επικράτεια: 

1. Πραγματοποίηση προγραμμάτων Θερμομέτρησης       

     Λαμβάνουν χώρα σε:  

 Σωφρονιστικά καταστήματα (για εργαζόμενους και επισκέπτες) 

 Νοσηλευτικά Ιδρύματα (για πολίτες) 

 Αερολιμένες (για πολίτες) 

 Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και μεταναστών 
 
2. Διανομή τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης κατ’ οίκον 

Απευθύνονται σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και Ρομά.  
 
3. Προαγωγή υγιεινής και κατ΄ οίκον νοσηλεία  

      Υλοποιείται  υπό την  επίβλεψη επαγγελματιών υγείας (μόνιμο προσωπικό) 
 
4. Λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών στήριξης 



Απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες, σε ήδη εξυπηρετούμενα άτομα, ηλικιωμένους, παλαιούς 
Εθελοντές που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, σε μοναχικά άτομα και σε συνανθρώπους μας, που 
δεν διαθέτουν υποστηρικτικό πλαίσιο. 
     Αφορά : 

 Ψυχοκοινωνική στήριξη 

 Ενημέρωση για τον covid -19 και τα μέτρα πρόληψης 

 Ιατροφαρμακευτικές συμβουλές (από Εθελοντές Επαγγελματίες Ιατρούς και φαρμακοποιούς) 
 
5. Συνεργασία και παροχή υποστήριξης σε Κρατικές Δομές και Φορείς (Δήμους, Νοσοκομεία, 
Γηροκομεία κλπ), με διάθεση Εθελοντών και παροχή υγειονομικού υλικού 
    
6. Ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης για τον covid - 19 : 

 Με έντυπο υλικό (ενημερωτικά φυλλάδια) 

 Με Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις 

 Από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 
 
7.   Εθελοντική Αιμοδοσία 

       Αφορά σε διενέργεια, συμμετοχή και υγειονομική κάλυψη.  
 
8. Ανάπτυξη σκηνών στον προαύλιο χώρο Νοσοκομείων  

      Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία 
 
9. Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα που παραμένουν σε καραντίνα σε διάφορα 
ξενοδοχεία της Αθήνας 
 
10. Δεματοποίηση ειδών πρώτης ανάγκης για πρόσφυγες και μετανάστες 

Πέραν των ως άνω αναφερομένων δράσεων, που αναπτύσσονται από τους Εθελοντές των 
Περιφερειακών Τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνεχίζει να λαμβάνει χώρα η 
δραστηριοποίηση των Εθελοντών μας στην Αθήνα. Συνοπτικά αναφέρουμε τις δράσεις που 
υλοποιούνται: 

1. Πρόγραμμα θερμομέτρησης 

Πραγματοποιείται σε φυλακές, δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, δομές φιλοξενίας  
 
2.  Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε άτομα (κυρίως επαναπατρισθέντες συμπολίτες μας) που 
παραμένουν σε καραντίνα, σε διάφορα ξενοδοχεία της Αθήνας 
 
3. Συνοδεία Ανηλίκων προσφύγων - μεταναστών, που φιλοξενούνται στα Κέντρα Προσωρινής 
Διαμονής στη Μαλακάσα και στη Τζιά για ιατρικές εξετάσεις 
 
4. Δράσεις street work σε τακτά διαστήματα  

Υλοποιούνται από κινητά  κλιμάκια μέσω ενεργητικής προσέγγισης. 
Απευθύνονται σε άτομα που διαβιούν στο δρόμο. 
     Παρέχουν: 



 Πρώτες Βοήθειες ψυχικής υγείας 

 Ενημέρωση και πληροφόρηση για πηγές βοήθειας 

 Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, υγειονομικού υλικού και ξηράς τροφής 
 
5. Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη ευάλωτων ατόμων και 
οικογενειών 
 
6. Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
 
7.   Προγράμματα  «Βοήθεια στο σπίτι» και ΚΑΠΗ Ε.Ε.Σ.  

Απευθύνονται σε εξυπηρετούμενους ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. 
     Παρέχουν: 

 Διάθεση κατ΄ οίκον δωροεπιταγών και ειδών πρώτης ανάγκης 

 Εξυπηρέτηση για αγορά φαρμάκων, συνταγογράφηση κλπ. 

 Ενημέρωση για μέτρα προφύλαξης και αντιμετώπισης της πανδημίας 
 
8. Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων 

Υλοποιείται στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Ε.Σ. και του Δήμου Αθηναίων. 
Απευθύνεται στους εξυπηρετούμενους του Ξενώνα.  
Καλύπτει την πρωϊνή βάρδια των φροντιστών. 
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