
 

 

 

 

 

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

Τρίπολη, 20 Ιουλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκστρατεία ενημέρωσης παιδιών Ρομά για την υγιεινή των χεριών από τη Νοσηλευτική 

Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρίπολης 

Μετά από πρόσκληση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Mέριμνας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρίπολης πραγματοποίησαν εκστρατεία 

ενημέρωσης παιδιών Ρομά σχετικά με την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό στις 

13 Ιουλίου 2020. 

Συγκεκριμένα, Εθελοντές της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

και υπάλληλοι της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας και έχοντας ως στόχο τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής για την κοινωνική ένταξη 

ευπαθών κυρίως ομάδων του πληθυσμού, μετέβησαν στους καταυλισμούς των Ρομά και ενημέρωσαν για 

την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα της δράσης κινητοποιώντας γονείς και παιδιά. 

Την επόμενη μέρα, στις 14 Ιουλίου 2020, στο φιλόξενο παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο χωριό Τζίβα Αρκαδίας, 

και με σύνθημα «Χέρια Καθαρά, Μικρόβια Μακριά» πενήντα παιδιά παρακολούθησαν σχετική εκπαίδευση 

από τη Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρίπολης, κα. Μαρία  

Σταματοπούλου. 

Με την υγιεινή των χεριών να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης της διασποράς 

μικροβίων και ιών, στα παιδιά μοιράστηκαν εικόνες μικροβίων, ενημερώθηκαν για τη φύση των μικροβίων, 

γιατί και πότε πρέπει να πλένουν τα χέρια τους. Φόρεσαν γάντια, τα βάψανε με χρώμα ζαχαροπλαστικής 

και έμαθαν το σωστό πλύσιμο των χεριών βάφοντάς τα κόκκινα. Τα παιδιά γεμάτα ικανοποίηση έλαβαν το 

βραβείο εξολοθρευτή μικροβίων και τους δόθηκαν μπαλόνια και συμβολικά δώρα από την Επιτελική 

Συντονιστική Δομή. 

Τα παιδιά υποδέχτηκαν, η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρίπολης, κα Αθανασία 

Πολυμενοπούλου με την Ταμία, κα Ματίνα Χασάπη. Τη δράση παρακολούθησαν ο Προϊστάμενος της 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Κων/νος Ψυχάρης, ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Υγείας, κ. Σωτήριος 

Καμαρινόπουλος, υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 

την Τρίπολη και την Καλαμάτα. 

Μένουμε Ασφαλείς με Χέρια Καθαρά! 

*** 


